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 كلية الخدمة االجتماعية
 التنموية 

 أنشطة الكلية ضمن
 تصنيف جامعة بني سويف
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No/Facult
y 

 اسم الكليه

Event 
الحدث/ 

 المنبسبه

Date 
 التبريخ

Place 
 مكبن الحدوث

Objectiv
es 

 االهداف

Sector 

 القطبع

Target 
Group  

 الفئه المستهدفه

URL 
 المىقع االلكتروني

Sustainable Development 
Goal 

اهداف التنميه المستدامه المراد 

 تحقيقهب

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

دعم الجامعة 
والمحافظة في 

دعم سكان 
 القرية

9 /9 /
2019 

 

 فرية المسيد
 
 

تقدير 
احتياجات 
 سكان القرية

 مركز إهناسيا
 
 

سكان قرية المسيد 
 األبيضي

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف األول
 إنهاء الفقر بكل صوره في كل مكان

End poverty in all its 
forms everywhere 

توجهات 
المحافظة 

بالتعاون مع 
الجامعة لدعم 

 القرية

30 /9 /
2019 

قرية صفط 
 الخرسا

تقدير 
احتياجات 
 سكان القرية

مركز الفشن 
محافظة بني 

 سويف

سكان قرية صفط 
 الخرسا
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

مساعدة أسر 
 طالب الكلية

21 /11 /
2019 

كلية الخدمة 
 االجتماعية

دعم 
المصروفات 

ومالبس 
وكتب 
 مجانية

كلية الخدمة 
 –االجتماعية 

 رعاية الشباب

األسر الفقيرة لطالب 
 الكلية

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

المحافظة 
وجامعة بني 

 سويف

4 /12 /
2019 

قرية بني 
 سليمان

تبرعات 
طبية 
 ومالبس

محافظة بني 
 سويف

 سكان قرية بني سليمان

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

دعم أسر 
تالميذ 
 المدارس
 بالقرية

2 /3 /
2019 

 
 قرية الميمون

 

دعم أسر 
تالميذ 
 المدارس

 

خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

 تالميذ المدارس
 

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف الثاني
القضاء علي الجوع والتغذية  

 السليمة
End Hunger, achieve 

Food Security and 
improved Nutrition 

and promote 
Sustainable Agriculture. 

2/5 /
2019 

 التصنيف الجامعي لمؤشرات االستدامة

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

اكساب 
المترددين 

علي الوحدات 
الصحية بطرق 

التغذية 
 السليمة.

12- 22 /
2 /2019 

 
 

 
 
 

القري التابعة 
لمراكز 
 المحافظة

 
مشاركة 
حملة الــ 

مليون  100
 صحة
 

 
كلية الخدمة 
 االجتماعية

 خدمة المجتمع 
وحدة التدريب 

 العملي

 
سكان قري مراكز 

 –المحافظة )ببا 
 –سمسطا  -إهناسيا

 سنورس(
1029 
 

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف الثالث
 الصحة الجيدة والرفاهة

Ensure Healthy lives 
and promote well –

being for all at all Ages. 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

قافلة تنموية 
طبية 

 واجتماعية

4 /9 /
2019 

قرية 
 النواميس

 

الدعم 
الصحي 
وخدمات 

طبيه )عالج 
أدوية  –

 مجانية( 

مركز 
 الواسطي

 
 سكان قرية النواميس

 معسكر وندوة
 
 

4 /1 /
2019 

 
 

مركز بنس 
 سويف
 
 

مكافحة 
التدخين 
والحفاظ 

علي 
السلوكيات 

 الصحية

مركز بني 
 سويف
 
 

تالميذ مدرسة الشعب 
 ( تلميذ40)

 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ندوة مخاطر 
األمية 

والتسرب من 
 التعليم
 

24-
9/2019 

 
 
   

كلية الخدمة 
 االجتماعية

 
 
 

التوعية 
بالمخاطر 

المجتمعية  
لألمية 

والتسرب 
 من التعليم

 الكلية 
التعليم وشئون 

 الطالب
 

 
طالب وطالبة  130

بكلية الخدمة 
 االجتماعية

 

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 
 
 
 
 
 
 

 الهدف الرابع
ضمان تعليم جيد  –جودة التعليم 

يتصف باإلنصاف ويعزز فرص 
 التعليم للجميع

Ensure inclusive and 
equitable quality 

education and promote 
lifelong learning  

Opportunities for all. 

ندوة القيادات 
الشبابية في 

تحقيق أهداف 
التنمية 
 المستدامة

25 /11 /
2019 

كلية الخدمة 
 االجتماعية

 

تنمية 
وتدريب 
مهارات 
 القيادة 

  

 الكلية
التدريب 
 العملي
 
 

 
طالب وطالبة  130

الفرقة الثانية من طالب 
 كلية الخدمة االجتماعية

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/
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 ملتقيات 
 ومحاضرات

 
 

15-22 
/12 /

2019 
 

كلية الخدمة 
 االجتماعية 

قاعات 
 المحاضرات

ملتقيات 
توعوية 

بإجراءات 
 محو األمية

 الكلية 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

 

الفرقة  –طالب الكلية 
 األولي

 
 
 
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ندوة اإلنتماء 
والمسئولية 
 لدي الشباب

 

1 /10 /
2019 

 
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

قاعة 
 المحاضرات

ندوة 
اإلنتماء 
الوطني 
 للشباب

كلية الخدمة 
االجتماعية 

خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

 
 (400طالب الكلية )

 
 

http:/www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف الخامس
تحقيق –الجنسين  المساواة بين

المساواة بين الجنسين وتمكين 
 النساء والفتيات

Achieve Gender 
Equality and Empower 
all Women and Girls. 

ندوة المساواة 
في الحقوق 
 والواجبات

 
 

10/10 /
2019 

 
 
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

قاعة 
 الماحضرات

 

ندوة 
المساواة في 

الحقوق 
 والواجبات

 

كلية الخدمة 
 االجتماعية 
قطاع خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة

 (300طالب الكلية )
 
 
 

ندوة الخدمة 
االجتماعية 
ودورها في 
تنمية قيم 

 الحرية

25 /11 /
2019 

 
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

قاعة 
 الماحضرات

ندوة الخدمة 
 االجتماعية

 
 

 الكلية
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

 

 (140)طالب الكلية 
 
 

ندوة األسرة 
 المصرية

 
 

11 /
12/2019 

 
 
 
 

جامعة بني 
سويف قاعة 

 المؤتمرات
 
 
 

توعية 
الطالب 
بالحقوق 

والواجبات 
لألسرة 
 المصرية

جامعة بني 
 سويف

قطاع خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة
 

 طالب الجامعة
 من طالب الكلية( 20)

 
 
 
 

انتخابات اتحاد 
 الطلبة

30 /10 – 
11- 11 /

2019 

كلية الخدمة 
االجتماعية 
 مكتبة الكلية

مشاركة 
جميع 

الطالب في 
انتخابات 
اتحاد 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية
 

 
 طلبة وطالبات الكلية

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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 الطالب

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية
 
 

ندوة الحفاظ 
علي بقيمة 
 المياة للحياة

 

15 /4 /
2019 

كلية الخدمة 
 االجتماعية 

توعية 
تالميذ 

المدرسة 
بقيمة المياة 

بالنسبة 
 للحياة 

شئون خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة

تالميذ مدرسة الشهيد 
 25محمد عصام )

 تلميذ(
 

 
http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف السادس
 المياة النظيفة والصرف الصحي

Ensure availability and 
Sustainable 

management of  Water 
and Sanitation for all 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ندوة الحفاظ 
علي الطاقة 
وأنواعها 
بالمحيط 
 المجتمعي

26 /2 /
2019 

كلية الخدمة 
 االجتماعية

توعية 
التالميذ 

بسبل الحفاظ 
الطاقة  علي

بأنواعها)با
لمنزل 

 والمدرسة(

قطاع خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة

تالميذ مدرسة المنتزة 
http://www.b اإلبتدائية

su.edu.eg/ 
http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف السابع
 طاقة نظيفة بتكلفة ميسورة 
Ensure access to 

Affordable, Reliable, 
Sustainable and 

Modern Energy for all. 

زيارة شركة 
المياه 

والصرف 
 الصحي

19/3 /
2019 

 

كلية الخدمة 
 االجتماعية 
التدريب 
 العملي

 
توعية 

 طالب الكلية
 
 

وحدة التدريب 
 العملي
 
 

 10طالب الكلية )
 طالب(
 
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

توعوي ملتقي 
 لطالب الكلية

12 /2 /
2019 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

تحفيز 
الطالب علي 

العمل 
بالمؤسسات 
وخلق فرص 
عمل ما بعد 

 التخرج

وكالة خدمة 
 المجتمع

( من طالب كلية 100)
 الخدمة االجتماعية

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف الثامن
عمل الئق والنمو االقتصادي 

 والعمالة المنتجة
Promote Sustained, 

inclusive and 
Sustainable Economic 

Growth, full and 

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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قافلة تنموية 
 شاملة

4 /3 /
 قرية أشمنت 2019

تحسين 
مستوي 
الوعي 
لسكان 
القرية 
بقيمة 
 اإلنتاج 

قطاع خدمة 
المجتمع 

 واتنميىة البيئة 
بمشاركة كلية 

الخدمة 
االجتماعية، 
واالعالم، 
 والحقوق 

( من سكان قرية 15)
 أشمنت

Productive Employment 
and decent Work for all 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ملصقات 
ولوحات 
بسالمة 
وصيانة 
األجهزة 
 والمرافق 

15- 20 
/1 /2019 

كلية الخدمة 
 االجتماعية

التوعية 
بأهميةاتباع 
ارشادات 
األمن ضد 
الحرائق 
 والكوارث

وحدة خدمة 
 المجتمع

وحدة التدريب 
 العملي

االرشاد 
 األكاديمي

( من طالب 20)
 الدراسات العليا

( من طالب 50)
http://www.b البكالوريوس 

su.edu.eg/ 
http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف التاسع 
 الصناعة واالبتكار والبنية التحتية

Build resilient 
infrastructure, promote 

inclusive and 
sustainable 

industrialization 
And foster innovation  ندوة اإلنتماء

للمجتمع 
والمحافظة 

علي 
الممتلكات 

 العامة

15 /4 /
2019 

مدرسة الشهيد 
/ محمد 
مرزوق 
اإلعدادية 

 )الصفا سابفا(

مشاركة 
التلميذات 

في 
المناقشاة 

للحفاظ علي 
ممتلكات 
المدرسة 
 والمجتمع

وكالة خدمة 
 المجتمع

إدارة بني 
سويف 
 التعليمية

( من تالميذ 35)
 المدارس

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ندوة المواطنة 
وحقوق 

المواطنين 
بالحضر 
 والريف

22 /3 /
 مدرسة الحرية  2019

التوعية 
للحد من 
التفاوت 
والشعور 
بالتفرقة 
ودعم 

التشارك بين 
فئات 
 المجتمع

 عميد الكلية
وكالة شئون 

التعليم 
التدريب 
 العملي

( من أولياء األمور 10)
( من تالميذ 40)

( من 20المدارس )
طالب الكلية 
البكالوريوس 

 والدراسات العليا

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف العاشر
 الحد من التفاوتات

Reduce inequality 
within and among 

countries! 

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

أنشطة خدمة 
 عامة وندوة 

11/11 /
2019 

مدرسة الشهيد 
السادات أنور 

 اإلعدادية

توعية 
تالميذ 

المدرسة 
 للحفاظ علي

 ممتلكات
المدرسة 
والبيئة 
 المحيطة

وكالة خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة

( من تالميذ 35)
مدرسة الشهيد أنور 

 السادات اإلعدادية

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف الحادي عشر
 مدن ومجتمعات مستدامة

Make cities and human 
settlements inclusive, 

safe, resilient and 
sustainable 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية
 
 
 
 
 
 

قافلة تنموية 
 شاملة
 
 
 
 
 
 

4 /3 / 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

 قرية أشمنت
 
 
 
 
 
 
 

تحسين 
مستوي 
الوعي 
لسكان 
 القرية

)ربات 
 –البيوت 

 الفتيات(

قطاع خدمة 
المجتمع 
بالجامعة 

 وكالء كليات
الخدمة 

 االجتماعية
 اإلعالم
 الحقوق

 سكان قرية أشمنت
 ( من فتيات القرية20)

 
 
 
 
 
 

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

الهدف الثاني عشر: االستهالك 
 –واإلنتاج يتسم بشكل بالمسئولية 

ضمان استدامة أنماط االستهالك 
 واإلنتاج.

Ensure Sustainable 
Consumption and 

Production patterns. 

معسكر تدريبي 
 مهني

12 /4 /
2019 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية
 

مشاركة 
طالب الكلية 
في حملة 
تجميل 
الكلية 

والدهان 
والمظهر 
 الحضاري

وحدة خدمة 
 المجتمع 

وحدة التدريب 
 العملي
 

( من طالب 100)
 الفرقة الثانية بالكلية

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ندوة الحفاظ  
الموارد 
الطبيعية 
ومصادر 
التلوث 

والتخلص 
األمن من 
 المخلفات

15 /3 /
2019 

كلية الخدمة 
 االجتماعية

توعية 
الطالب 
بمصادر 
التلوث 
البيئي 

والسلوكيات 
المؤثر سلباً 
 علي المناخ

قطاع خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة
 ( من طالب الكلية60)

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 عشر الهدف الثالث
مكافحة تغير المناخ  –تغير المناخ 

 وتأثيراته
Take urgent action to 

combat climate change 
and its impacts  

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

ملتقي توعوي 
عن آليات 
تنفيذية 
لتحقيق 
مؤشرات 
 االستدامة

2 /2 /
2019 

مديرية 
التضامن 

بمحافظة بني 
 سويف

التوعية 
التنمية بأهدا 

المستدامة 
والتكامل 

بين تحقيق 
 مؤشراتها.

وحدة التدريب 
 العملي

( من مدراء 30)
وموجهي التربية 

 االجتماعية.

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف الرابع عشر
حفظ المحيطات  –الحياة تحت الماء 

والبحار والموارد البحرية 
 واستخدامها علي نحو مستدام .

Conserve and 
sustainably use the 
oceans, seas and 

marine resources for  
Sustainable 

development 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

معسكر 
منهجي 

)حماية البيئة 
ومكافحة 
 التصحر(

22- 30 /
1 /2019 

عميد الكلية 
ووكالءها 
ووحدة 
التدريب 
 العملي

مشاركة 
الطالب في 

حملة 
تشجير 
الكلية 

والمحيط 
 البيئي

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

( من طالب 250)
http://www.b الفرقة الثالثة -الكلية

su.edu.eg/ 
http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 عشر الهدف الخامس
حماية األنظمة األيكولوجية البرية 

 ومحاربة التصحر.
Protect, restore and 
promote sustainable 

use of terrestrial 
ecosystems,  

Sustainably manage 
forests 

حملة تشجير 
 المدرسة

26 /2 /
2019 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

وحدة التدريب 
 العلمي

مشاركة 
تالميذ 

المدرسة في 
فناء  زراعة

 المدرسة

مدرسة 
 الثانوية للبنات

 ( من طالب الكلية15)
( من تالميذ 50)

 مدرسة الثانوية للبنات

 
 

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

/ 3/ 13 زيارة ميدانية
2019 

 عميد الكلية
قطاعات خدمة 

المجتمع، 
وشئون 
التعليم، 
التدريب 
 العملي  

دعم قدرات 
المؤسسات 
الخدمية 

دور وتفعيل 
األخصائيين 
االجتماعيين

. 

مدرسة النور 
واألمل ومجمع 

الدفاع 
االجتماعي 
 بشرق النيل

( من طالب الفرقة 40)
 األولي

 وطالب الدراسات العليا

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 

 الهدف السادس عشر
 ومؤسسات قويةالسالم والعدل 

Promote peaceful and 
inclusive societies for 

sustainable 
development, provide  

Access to justice for all 

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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 ندوة تثقيفية
12 /3 /

2019 

عمداء كليات 
الخدمة 

االجتماعية، 
السياسة  
واالقتصاد، 

 الزراعة

توعية 
طالب 
الكليات 

المشاركة 
بأهمية 

المشاركة 
السياسة 
والسالم 
واألمن 

 االجتماعي

 كلية الزراعة
( من طالب كلية 50)

 الخدمة االجتماعية

and build effective, 
accountable and 

inclusive institutions at 
all levels 

 السالم الوطني
 فيلم أكتوبر
 دليل الطالب

عروض ذوي 
االحتياجات 
الخاصة 
 بالجامعة

13 /10 /
2019 

 

 
وكالة خدمة 

 –المجتمع 
وكالة شئون 

 الطالب
األقسام 
 العلمية

 
 

حفل 
استقبال 
الطالب 
 الجدد
 

 
 

كلية الخدمة 
 -االجتماعية

مدرج كلية 
 الهندسة

 

 
 

( من طالب 1000)
 الكلية الجدد 

 

جلسات 
ومناقشات 
مقترحات 
الكليات 
 والمعاهد

26 /11 /
2019 

المجلس 
األعلي 
 للجامعات

الئحة  
تطوير 

برامج تعليم 
الخدمة 

 االجتماعية

كليات ومعاهد 
الخدمة 

االجتماعية 
علي مستوي 

 الجمهورية

 طالب الكليات والمعاهد

كلية الخدمة 
االجتماعية 

 التنموية

بروتوكوالت 
 تعاون

ومعرض 
ملتقي الوفود 

العربية 
متضمناً برامج 

التعليم 
المتنوعية 
 والنوعية

 
 

9- 10 /4 /
2019 

 
 

جامعة بني 
 سويف 
وكليات 
 الجامعة

 
 

دعم أواصر 
التعاون مع 

الكليات 
والجامعات 
اإلقليمية 
 والعالمية
وتعريف 
سفراء 
الدول 

المضيقة 
والطالب 

جامعة بني 
قطاع سويف

شئون خدمة 
 المجتمع
قطاع 

الدراسات 
العليا 

 والبحوث
قطاع شئون 

التعليم 
 والطالب

من طالب ( 5)
 الدراسات العليا

( من طالب مرحلة 15)
 التعليم الجامعي .

 
 

http://www.b
su.edu.eg/ 

http://www.s
ocialwork.bs

u.edu.eg/ 
 

 الهدف السابع عشر
 شراكات من أجل األهداف

Strengthen the means 
of implementation and 

revitalize the Global 
Partnership  

For Sustainable 
Development 

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
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الوافدين 
ببرامج 
تعليم 

 الجامعة 

 
 

 
 ورش عمل

 

 
20 /5 /

2019 

 
المجلس 
األعلي 
 للجامعات

 

تأهيل 
األخصائيين 
االجتماعيين 
لمواجهة 
التطرف 
والفكر 
 التكفيري

 
قطاع شئون 

خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة 
بالجامعات 
 المصرية

 

 
( من األخصائيين 24)

 االجتماعيين
 

بروتوكول 
 تعاون

9 /9 /
2019 

مديرية  
التربية 
والتعليم 

بمحافظة بني 
 سويف

التعاون بين 
الكلية 

 والمدارس 

مؤسسات 
 التعليم

تالميذ المدارس 
 والمؤسسات التعليمية
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 الشواهد واألدلة

 زيارتي قريتي المسيد وصفط الخرسا

  

 األولالهدف 

 قافلة بني سليمان

  

دعم األسر الفقيرة لطالب كلية الخدمة 

 االجتماعية التنموية
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 الثانيالهدف 

 

دعم أسر تالميذ المدارس 

 بقرية الميمون.
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 قافلة تنموية شاملة بقرية النواميس

 
 

 قافلة تنموية شاملة بقرية النواميس

 
 

 100المشاركة في حملة الــ

 مليون صحة

 
 

 الثالثالهدف 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملتقيات ومحاضرات عن األمية 

 والتسرب من التعليم تسرب 

  

 الهدف الرابع

  

  

ندوة القيادات الشبابية ودورها 

 في تحقيق التنمية المستدامة 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة اإلنتماء الوطني والمسئولية 

 لدي الشباب.

  

 الخامسالهدف 

  

ندوة األسرة المصرية الحقوق 

 والواجبات.



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المساواة في الحقوق  ندوة

 والواجبات

 
 

 
 

 انتخابات اتحاد الطلبة بالكلية
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ندوة الحفاظ علي الموارد المائية 
 بمدرسة الشهيد محمد عصام

 

 السادسالهدف 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعالهدف 

زيارة شركة المياة والصرف 
 الصحي  

 

 

 

 

ندوة الحفاظ علي الطاقة بمدرسة 
 المنتزه اإلبتدائية

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملتقي الطالبي بقيمة العمل

 
 

 الثامنالهدف 

  

قافلة تنموية لقرية 

 أشمنت



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة مدرسة الشهيد / محمد 

 مرزوق

  

 التاسعالهدف 

  

لقاءات توعوية 

وملصقات عن متطلبات 

 األمن واألمان



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة المواطنة وحقوق 

 المواطنين

 
 

 العاشرالهدف 

 معسكر تجميل ودهان الكلية

الحادي الهدف 

 عشر



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قافلة تنموية شاملة لقرية 

 أشمنت

 
 

الثاني الهدف 

 عشر

ندوة الحفاظ علي المناخ ومصادر 

 التلوث

 

 

الثالث الهدف 

 عشر
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ملتقي توعوي عن االستدامة 

 وآليات تحقحقيق مؤشراتها

  

الرابع الهدف 

 عشر



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعسكر المنهجي )حماية 

 البيئة ومكافحة التصحر(

  

الخامس الهدف 

 عشر

 
 

حملة تشجير بمدرسة 

 الثانوية للبنات
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 الجددحفل استقبال الطالب 

  

السادس الهدف 

 عشر

  

جلسات ومناقشات مقترحات كليات 

 ومعاهد الخدمة االجتماعية

 
 

زيارة مدرسة النور واألمل 

 ومجمع الدفاع االجتماعي



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول شراكة بين الكلية 

 ومديرية التربية والتعليم

  

السابع الهدف 

 عشر

األخصائيين ورش عمل لتأهيل 

االجتماعيين بالتطرف والفكر 

 التكفيري

  

  

 ملتقي الوفود العربية معرض 



28 
 

  جامعة بني سويف

 كلية الطب البيطري

No/Facul
ty 

 اسم الكليه

Event 
 الحدث/ المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objectives 
 االهداف

Sector 
 القطاع

Target 
Group  

هالفئه المستهدف  

URL 
 الموقع االلكتروني

Sustainable 
Development Goal 
ه اهداف التنميه المستدام

تحقيقهاالمراد   

كلية الطب 
 البيطرى

عقد دورة تدريبية  - 1
لتعليم الحاسب االلى 
  للحصول على منحة

(ICTP)  
متدرب من الجهاز  15لعدد 

االدارى فى الفترة من 
حتى يناير  2018نوفمبر 

2019   

18
/2

/
2018

حتى يناير 
2019

 

 كلية الطب
 البيطرى 

تأهيل أعضاء 
الجهاز 

للحصول على 
 ICTPشهادة 

في الحاسب 
  اآللي

 
أعضاء الجهاز 

 االداري
http://www.vet.bs

u.edu.eg/ 

Industry, 

Innovation, 

and 

Infrastructure

واالبتكار الصناعة 

 والبنية التحتية 

 

كلية الطب 
 البيطرى

دورات االمن والسالمة  - 2
فبراير 18المهنية يوم 

) من 19لعدد (2019
  الجهاز االدارى 

8 1
/2

/
2019

 

 الطبكلية 
 البيطرى

اكساب أعضاء 
الجهاز اإلداري 

المهارات 
والمعارف 
المتعلقة 
بالسالمة 
والصحة 
 المهنية

 
أعضاء الجهاز 

 االداري
http://www.vet.bs

u.edu.eg/ 

Good Health 

and Well-Being 

والرفاه الصحة الجيدة  

 

كلية الطب 
 البيطرى

 –يوليو   قوافل عالجية بيطرية - 3
أغسطس 

قرى 
محافظة 

تقديم الخدمة 
الصحية   

 المجتمع الخارجي
بمحافظة بني 

http://www.vet.bs
u.edu.eg/ 

Zero Hunger 
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بني  2019
 سويف

روة البيطرية للث
الحيوانية 
بالمحافظة 

وكذلك الدعم 
الفني 

واالستشارات 
 للمربين 

ععلى الجو التام القضاء سويف  

No Poverty     

 القضاء على الفقر

 

كلية الطب 
 البيطرى

دورة النزاهة والشفافية  - 4
 6ومكافحة الفساد يوم 

من  24لعدد  2019مارس 
اعضاء هيئة التدريس 

  والهيئة المعاونه

6/
3 /

2019
 

 كلية الطب
 البيطرى

اكساب أعضاء 
 هيئة التدريس

والهيئة 
المعاونة 
المعارف 

والمهارات 
واالتجاهات 
اإليجابية 
المتعلقة 
بالنزاهة 

والشفافية 
ادالفسومكافحة   

 
اعضاء هيئة 
ة التدريس والهيئ

 المعاونة
 

Decent Work 

and Economic 

Growth عمل الئق

 ونمو اقتصادي  

Peace, Justice, 

and Strong 

Institutions السالم

، العدل ، والمؤسسات 

 القوية 

 

كلية الطب 
 البيطرى

Biosafety and 
Biosecurity in 

Microbiological 
Laboratories and 

1-
2/9/202

0 

 كلية الطب
 البيطرى

اكساب الفئات 
المشاركة 
المعارف 

والمهارات 
المرتبطة 

 

أعضاء هيئة  - 
التدريس والهيئة 

  المعاونة
الباحثين بمعاهد  - 

ومراكز بحوث 

http://www.vet.bs
u.edu.eg/ 

Good Health 

and Well-Being 
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Animal Facilities 
 واألمن الحيوية السالمة

 مختبرات في الحيوي
 توالمنشآ الدقيقة األحياء

 الحيوانية

 السالمةب
 واألمن الحيوية

 في الحيوي
 مختبرات

 الدقيقة األحياء
 والمنشآت
 الحيوانية

  صحة الحيوان
األطباء  - 

 البيطريين

والرفاه الصحة الجيدة  

Clean Water 

and Sanitation 

ة والنظافالمياه النظيفة 

  الصحية

 

 

كلية الطب 
 البيطرى

Raising 
Awareness about 

Veterinary 
Vaccines and 

Their Importance 
to Animal and 
Public Health  

اللقاحا عي  ت رفع ال
ها ف ة وأه ي ال
ة  ان ة ال ال

 والعامة

يوليو 
2019 

 كلية الطب
 البيطرى

عي  رفع ال
اء  األ

 ال
اح ف ي وال
ال  ال
 ال 

اللقاحات 
ة  ال
ها ف ي وأه

 

أعضاء هيئة  - 
التدريس والهيئة 

  المعاونة
الباحثين بمعاهد  - 

ومراكز بحوث 
  صحة الحيوان

األطباء  - 
 البيطريين

http://www.vet.bs
u.edu.eg/ 

Zero Hunger 

ععلى الجو التام القضاء  
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ة  ال
ة  ان ال
 والعامة

كلية الطب 
 البيطرى

Applications of 
morphometric 

quantitative 
image analysis in 

biological and 
medical sciences 

يوليو 
2019 

 كلية الطب
 البيطرى

اكساب 
المشاركين 
المعارف 

والمهارات 
المتعلقة 
ي بالتحليل الكم
للصور في 

العلوم 
البيولوجية 

 والطبية

 

أعضاء هيئة  - 
التدريس والهيئة 

  المعاونة 
و الباحثين في - 

العلوم البيولوجية 
 والطبية

http://www.vet.bs
u.edu.eg/News.as
px?NID=73683&c

at_id=11 

 

كلية الطب 
 البيطرى

GMPs and HACCP 
application in food 

industry 

25-
28/8/20

19 

 كلية الطب
 البيطرى

ن اكساب العاملي
في مجال 

سالمة ومراقبة 
األغذية 

المهارات 
والمعارف 
المرتبطة 

 بتطبيق نظام
الهاسب 

والممارسات 
التصنيعية 
الجيدة في 

 صناعة االغذية

 

خريجين الطب 
 البيطري

مراقبي األغذية 
الجامعيةبالمدن   

ل العاملين في مجا
يالتصنيع الغذائ  

http://www.vet.bs
u.edu.eg/ 

Zero Hunger 

ععلى الجو التام القضاء  
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p-
No/Facult

y 
 اسم الكليه

Event 
 الحدث/ المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
 مكان الحدوث

Objectives 
 االهداف

Sector القطاع   
Target 
Group  

 الفئه المستهدفه

URL 
الموقع 

 االلكتروني

Sustainable 
Development Goal 

 اهداف التنميه المستدامه المراد
 تحقيقها

السياحة 
 والفنادق

دم في مباراة كرة الق المشاركة
 الخماسي

1/4/2019  
جامعة بني 

 سويف
الجامعة ةتنمية المهارات الرياضية لطلب  وكالة البيئة 

طالب جامعة بني 
 سويف

 
 بةلطل الرياضية المهارات تنمية

 الجامعة
SDG4 

السياحة 
 والفنادق

المشاركة في إعداد مؤتمر 
الوافدين على مستوى 

 الجامعات 
8,9/4/2019  

بني جامعة 
 سويف

عليمية تعميق العالقات المصرية العربية الت
 ودعم الصورة االيجابية للدولة المصرية

 وكالة البيئة
طالب جامعة بني 

 سويف
 

ربية تعميق العالقات المصرية الع
ابية التعليمية ودعم الصورة االيج

 للدولة المصرية
 

SDG12.Responsible 
Consumption and 

production 

السياحة 
 والفنادق

ة تنظيم ورشة عمل عن الصح
 والسالمة المهنية

16/4/2019  
كلية السياحة 

 جامعة - والفنادق
 بني سويف

 رفع الوعي للسالمة والصحة المهنية علي
 مستوى الكلية والمجتمع السويفي 

 وكالة البيئة
ة موظفين وطالب كلي

 السياحة والفنادق
 

رفع الوعي للسالمة والصحة 
مستوى الكلية المهنية علي 

 والمجتمع السويفي
 

SDG3. health  

السياحة 
 والفنادق

 أنشطة األسبوع البيئي
 

  

 من 
ابريل 14إلى 13

2019 
 

16/4/2019  
 
 

18/4/2019  

جامعة بني 
 سويف

يذ دعم الخطة االستراتيجية للجامعة وتنف
 اهدافها في إطار البيئة

 وكالة البيئة
 طالب كلية السياحة

 والفنادق
 

امعة الخطة االستراتيجية للجدعم 
ئةوتنفيذ اهدافها في إطار البي  

 
 
SDG1. No poverty 
SDG4.education 

السياحة 
 والفنادق

المهنية السالمة 2-3/9/2019  
كلية السياحة 

 والفنادق

 طراز حريق طفاية 35 عدد تركيب تم -1
 ثاني طفايات 10 وعدد بودرة كيلو 6 بفاريا
 الشركة بمعرفة  كيلو 6 الكربون اكسيد

 مختلف في بالتناسب توزيعها وتم المصنعة
   الكلية مباني

 استخدام كيفية علي عملي بيان إجراء تم -2
 شرح علي البيان واشتمل الحريق خراطيم

 لكيفية بالكلية والعمال الموظفين أمام عملي

 وكالة البيئة

ن الموظفين والعاملي
 بالكلية إضافة إلى
 السيد عميد الكلية
ة والسيد وكيل الكلي

ع لشئون خدمة المجتم
 وتنمية البيئة 

 

 

رفع الوعي للسالمة والصحة 
المهنية علي مستوى الكلية 

 والمجتمع السويفي
 

SDG1. No poverty 
SDG4.education 

SDG3. health 
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 مع والتعامل الحريق خرطوم ومد تركيب
, بالكلية مختلفة بمناطق متوقع حريق سيناريو

 في حريق خراطيم 6 عدد استخدام تم حيث
 الموظفين من عددا شارك وقد اإلطار هذا

  البيان هذا في والعمال
 باستخدام حريق إطفاء تجربة عمل تم كما -3

 وذلك طفاية 2 عدد الجافة البودرة طفايات
 وقد، أمن حريق موقع تصميم خالل من

 الموظفين من عدد التجربة في شارك
 عميد السيد إلى إضافة بالكلية والعاملين

 خدمة لشئون الكلية وكيل والسيد الكلية
   البيئة وتنمية المجتمع

 الحريق معدات مختلف تفقد  أيضا وتم -4
 صالحيتها عن مبدئي تقرير وإعداد بالكلية

 يةالفن

السياحة 
 والفنادق

نادق كلية السياحة والف احتفال
 بيوم السياحة العالمي 

15/10/2019  
كلية السياحة 

 والفنادق

 زيادة وعي المجتمعات بأهمية صناعة
فياَ السياحة اقتصاديا واجتماعياَ وثقا

 وسياسياً 
ق قدرة السياحة كصناعة دولية في خل

 العديد من الوظائف بالتركيز على
 النساء والشباب 

في  ولوجية الهائلةدمج التطورات التكن
 الصناعة وتعظيم االستفادة منها 

 

 وكالة البيئة

ن الموظفين والعاملي
 بالكلية إضافة إلى
 السيد عميد الكلية
ة والسيد وكيل الكلي

ع لشئون خدمة المجتم
 وتنمية البيئة 

 

 

نشر الوعي ألهمية وارتباط 
معالسياحة بالصحة العامه للمجت  

 
 

SDG1. No poverty 
SDG4.education 

SDG3. health 

 
السياحة 
 والفنادق

 
 رمدي تصبح كيف عمل ورشة

ناجح مطعم  
 
 

 
16/10/2019  

 
كلية السياحة 

 جامعة - والفنادق
 بني سويف 

 
اقع تعريف الطالب بالمواصفات وو -1

 سوق العمل بإدارة المطاعم 
مطاعمتحليل كيفية إدارة الربحية بال-2  
إعداد تعريف الطالب بكيفية  -3

تكاليف األغذية والمشروبات في 
 المطاعم

إلقاء الضوء علي الصفات  -4
 والمهارات والخبرات الواجب توافرها

 في مدير المطعم 

 وكالة البيئة
 طالب كلية السياحة

 والفنادق
 

ق ربط العملية التعليمية بسو
 العمل

 
 
SDG9. Industry 
SDG8. economics 

السياحة  ة ( الندوة الصحية التثقيفي 20/10/2019 كلية السياحة   دمانالتفرقة بين األنواع المختلفة من اإل-1 ة السادة موظفي الكلي وكالة البيئة  فسية الحفاظ الدائم على الصحة الن 
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ن تسليط الضوء على اإلدمان السلوكي م-2 والفنادق اإلدمان السلوكي ) والفنادق
 حيث اشكاله ومسبباته

 للطالب والعمال

السياحة 
 والفنادق

27/10/2019 دورة السالمة المكتبية   
كلية السياحة 
 والفنادق

ار رفع الوعي لدى العاملين بالكلية بأخط
 - العمل المكتبي (حرائق وصعق الكهرباء

الوقوع والتعثر) –االنزالق   
 وكالة البيئة

ة السادة موظفي الكلي
والعمال بكلية 
الحاسبات 
 والمعلومات

 

ليات التعاون بين ك تتدعيم اواصل
الجامعة في إطار الصحة 

 والسالمة المهنية
 

SDG1. No poverty 
SDG4.education 

SDG3. health 

السياحة 
 والفنادق

27/10/2019 دورة السالمة المهنية   

 كلية الحاسبات
 –والمعلومات 
جامعة بني 

 سويف

تلف رفع الوعي لدى العاملين بالكلية بمخ - 
ق الحرائق ومسبباتها وطرفئاتهم بأخطار 

0الوقاية والمكافحة   
ق تنشيط المعلومات لدى األفراد ممن سب - 

 لهم الحصول على دورات مماثلة
رفع اإلستعداد في المواجهة المبدئية  - 

للحريق حال وقوعه لحين وصول الدعم 
ن الخارجي من الحماية المدنية ،وذلك بالحد م

أخطار الحريق واحتوائه والحفاظ على 
رواح الطالب والعاملين ومنشأت ومباني أ

 وتجهيزات ومعدات الكلية
دراتها تحقيق التكامل بين كلياتالجامعة وق - 

0الذاتيه في إطار األنشطة الخدمية  

 وكالة البيئة
العمداء والوكالء 
ونخبة من أعضاء 

 هيئة التدريس
 

ليات تتدعيم اواصل التعاون بين ك
الجامعة في إطار الصحة 

لمهنيوالسالمة ا  
 
 
 
 
 

SDG1. No poverty 
SDG4.education 

SDG3. health 

السياحة 
 والفنادق

ة تطوير السياحة الرياضي
 المستدامة في مصر

الى 18من
21/11/2019  

 بمدينة الغردقة

 الخاصة العلمية المعرفة نقل 
-  للمشاركين الرياضية بالسياحة  تمكين -

 ياحةللس استراتيجية تنمية من المشاركين
 كةشب وخلق مصر في المستدامة الرياضية

 الدراسية البرامج لتنمية التفاعل من
 هذا في البحثية والمشروعات االكاديمية

  القطاع
 عبر ةاالستراتيجي هذه لتطبيق فرص خلق  - 

 طاراال هذا في الشباب الخبراء من جديد جيل
مصر في  . 

 وكالة البيئة
لعمداء والوكالء 

ونخبة من أعضاء 
التدريهيئة   

 

نشر الوعي ألهمية وارتباط 
معالسياحة بالصحة العامة للمجت  
SDG1. No poverty 
SDG4.education 

SDG3. health 

السياحة 
 والفنادق

احة المؤتمر الدولى االول للسي
الرياضية فى المقاصد 

 المستدامه 

20,21/11/
2019 

 بمدينة الغردقة
 ةالسياح مجال في العلمية المعرفة زيادة - 

 اديمينواالك الخبراء بين بالتعاون الرياضية
 يهسياح تنمية على للحصول المجال هذا في

 وكالة البيئة
 السياحةطالب كلية 

 والفنادق
 

ل تهيئة ودعم ثقافة بيئة العم
 الصحية

SDG1. No poverty 



 2019لعام  جامعة بني سويف -  نموذج أحداث انشطة وكالة البيئة داخل وخارج كلية السياحة والفنادق

35 
 

 مستدامة
 يقتحق في الرياضية السياحة دور إبراز - 

 دولة ألي المحلي المستوى على التنمية
 يف المتسارع للنمو نظرا منطقة أو أومدينة
 أحداث من السياحةالرياضية أنشطة

  وممارسات
 ةالرياضي السياحة مساهمة مستوى رفع - 

 في سيما ال نشاطه في محدودا مازال كقطاع
 على مصر وخاصة األوسط الشرق دول

 ةوقدر القطاع لهذا الواعدة الفرص من الرغم
 في المساهمة على الرياضية السياحة

 تمعاتالمج في والمجتمعية البيئية المشاركة
المضيفة والمقاصد   

SDG4.education 
SDG3. health    

السياحة 
 والفنادق

ندوة تحت عنوان "طريق 
العائلة المقدسة ومزاراته 

 السياحية"
17/12/2019  

كلية السياحة 
 والفنادق

 العائلة رحلة مسار علي الضوء إلقاء - 
 رفح...الشرقية مصر حدود من المقدسة
 دلتاوال بسيناء ،مروراً  أسيوط محافظة وحتى
 من الطريق يشمله وما أسيوط وحتي

 سالكنائ من مسيحية دينية سياحية مزارات
الخ...األبار األديرة  

 الممع ألهم والتراثية الدينية االهمية إظهار - 
 مةالمقا األنشطة وأهم المقدسة العائلة طريق

  بها
 والعمق التراثي الثراء إظهار -  

 قوماتم في القبطي والفن واألثري التاريخي
بمصر المسيحية السياحية الجذب   

 هاودمج السياحية واألنماط االنشطة تحميل - 
 ملتعظي المقدسة العائلة طريق مسار علي

السياحية الزيارات من السياحي العائد  .. 
 ينب تجمع سياحية برامج لمقترحات عرض - 

 سالميةواال القبطية الدينية السياحية المزارات
 المنتج وثراء تنوع الظهار والفرعونية

المصري السياحي  
 لمسار السياحية التنمية لفرص عرض - 

 دصعي في سيما ال المقدسة العائلة رحلة
 النشاط في المضيف المجتمع لدمج مصر

   

تعميق مفاهيم المواطنة وجذور 
 اإلنتماء في المجتمع المصري

 
 
 
 
 
 
SDG11Sustainable Cities 

and Communities 
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 وصناعة العمل فرص وزيادة السياحي
 المناسبات واستغالل السياحية العادات

0الدينية واالحتفاالت  
 الوطن لنسيج واإلنتماء المواطنة قيم تعميق - 

 والتسامح للسالم السياحة  ودعم الواحد
المشترك والتعايش   

 السياحة حركة تنشيط فرص عرض - 
 يقالطر مسار عل والدولية الداخلية والسفر

 راالطا هذا في الداخلية المطارات واستغالل
0وسفنكس وسوهاج أسيوط مطارات السيما  

 الطالب لدى السياحي الوعي رفع - 
 في المستقب السياحي العمل نحو  وتحفيزهم

0االطار هذا  
 ةالقومي المشاريع من االستفادة تعظيم - 

 اللهاواستغ حاليا مصر تنفذها التي الكبرى
 تقدمه ماو والسياحية التراثية المواقع ربط في
 تحتية بنية خدمات من المشروعات هذه

ياحي الس المجال في اإلستثمار تدعم وفوقية
 ممعال ألهم والتراثية الدينية االهمية إظهار
 مةالمقا األنشطة وأهم المقدسة العائلة طريق

  بها
 والعمق التراثي الثراء إظهار -  

 قوماتم في القبطي والفن واألثري التاريخي
بمصر المسيحية السياحية الجذب   

 هاودمج السياحية واألنماط االنشطة تحميل - 
 ملتعظي المقدسة العائلة طريق مسار علي

السياحية الزيارات من السياحي العائد  .. 
 ينب تجمع سياحية برامج لمقترحات عرض - 

 سالميةواال القبطية الدينية السياحية المزارات
 المنتج وثراء تنوع الظهار والفرعونية

المصري السياحي  
 لمسار السياحية التنمية لفرص عرض - 

 دصعي في سيما ال المقدسة العائلة رحلة
 النشاط في المضيف المجتمع لدمج مصر

 وصناعة العمل فرص وزيادة السياحي
 المناسبات واستغالل السياحية العادات
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0الدينية واالحتفاالت  
 الوطن لنسيج واإلنتماء المواطنة قيم تعميق - 

 والتسامح للسالم السياحة  ودعم الواحد
المشترك والتعايش   

 السياحة حركة تنشيط فرص عرض - 
 يقالطر مسار عل والدولية الداخلية والسفر

 راالطا هذا في الداخلية المطارات واستغالل
0وسفنكس وسوهاج أسيوط مطارات السيما  

 الطالب لدى السياحي الوعي رفع - 
 في المستقب السياحي العمل نحو  وتحفيزهم

0االطار هذا  
 ةالقومي المشاريع من االستفادة تعظيم - 

 اللهاواستغ حاليا مصر تنفذها التي الكبرى
 تقدمه ماو والسياحية التراثية المواقع ربط في
 تحتية بنية خدمات من المشروعات هذه

ياحي الس المجال في اإلستثمار تدعم وفوقية  

السياحة 
 والفنادق

حي كيف تسوق منتجك السيا
 عبر الفيسبوك

4/12/2019  
كلية السياحة 

 والفنادق

  يإلقاء الضوء على أهمية التسويق الرقم - 
 لعاملةا الفيسبوك صفحات لبعض تحليل –

 ركاتش( السياحي للمنتج التسويق مجال في
 مدن -  مطاعم – فنادق –وطيران سياحة

  ) إلخ.... سياحية مزارات – ترفيهية
 والشروط الخطوات تحديد -  

فعاله  فيسبوك صفحة إلنشاء توافرها الواجب  
 حةالصف جاذبية في الهامه العناصر إبراز- 

التسويقي ومحتواها  
 فةالمختل بشرائحهم العمالء جذب كيفية - 

 يفيةوك لرغباتهم والرضاء اإلشباع وتحقيق
 في والمضمون الشكل حيث من التواصل
 االبحاث نتائج خالل من الفعالة االوقات

  اإلطار هذا في والدراسات
 جةالدار باألخطاء الخاصة النصائح تقديم - 

0اديهاتف وكيفية المسوقين فيها يقع التي  

   

دعم المهارات الطالبية وربطها 
 بسوق العمل

 
 
 
 

 
SDG4.education 

SDG8. Econmoics 
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No/Faculty 
 اسم الكليه

Event 
 الحدث/ المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objectives 
 االهداف

Sector 
 القطاع

Target 
Group  

هالفئه المستهدف  

URL 
 الموقع االلكتروني

Sustainable 
Development Goal 
ه اهداف التنميه المستدام

 المراد تحقيقها

الفنون 
 التطبيقية

 يد منتجميل العد
 المدارس

2016-
20017-
20018 

مدرسة طحا 
 - البيشا

عثمان بن 
 - عفان

الشهيد 
محمد 
مبروك 
ةالمشترك  

التجميل 
والحفاظ على 
المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 
 المجتمع

محافظة بنى 
  سويف

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
 

SDG6. clean water 
& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

 وضع  تصميمات
ميدان لتجميل 
رالعبو  

2016 
 محافظة بنى

 سويف

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 
 المجتمع

محافظة بنى 
 سويف

 

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

عمل نصب تذكاري 
يونية 30لثورة   2017 

مجمع 
جامعة بني 

سويف 
الكبير 
لبشرق الني  

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 
 المجتمع

  جامعة بنى سويف

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

تجميل مدخل 
 جهاز مدينة  بني

2018 
جهاز 
ي مدينة  بن

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 

تنمية 
البيئة 
وخدمة 

محافظة بنى 
 سويف

 
لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

تقاء البصري االر
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سويف بشرق 
 النيل

سويف 
بشرق 
 النيل

الحضاري 
 والبصري

بالجانب الجمالى  المجتمع
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

تجميل أسوار 
 إدارات المرور 

2019 

بمحافظة 
بني 
 سويف
ىوبالوسط  

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 
 المجتمع

محافظة بنى 
 سويف

 

لى اء بالجانب الجمااالرتق
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

 سور حديقة تجميل
 الحيوان

 
2019 

 يبنبمدينة 
 سويف

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 
 المجتمع

محافظة بنى 
 سويف

 

لى مااالرتقاء بالجانب الج
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. 

health 

الفنون 
 التطبيقية

عة تمثال بارتفاع سب
متر ونصف لالمام 

 البوصيري
2019 

ميدان 
 المحطة

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 

عالمجتم  

محافظة بنى 
 سويف

 

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. 

health 
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الفنون 
 التطبيقية

وضع مجموعة 
 تصميمات تعبر عن
الهوية البصرية 

 للمحافظة

2020 
شعار 
لمحافظة 
 بني سويف

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 
 المجتم

محافظة بنى 
 سويف

 

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. 

health 

الفنون 
 التطبيقية

تمجيد العالم بني 
سويف االمام 
 البوصيري والمخرج
 صالح ابوسيف

2019 
جامعة بنى 
 سويف

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
يئة الب

وخدمة 
عالمجتم  

ة بنى سويفجامع   

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

ارياُ تصميم نصباً تذك
لشهداء الجيش 

 األبيض
2020 

ميدان 
الجيش 
 االبيض

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

 تنمية
البيئة 
وخدمة 

عالمجتم  

محافظة بنى 
 سويف

 

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 

الفنون 
 التطبيقية

تصميم أيقونه  - 
رمزية للجيش 

األبيض كواجهة 
 رئيسية للتطبيق

 االلكتروني الشامل
ة لالستشارات الطبي
المباشرة تحت 

ى ( إحنا معاك )مسم  

2020 
عبر 

 االنترنت

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 

عالمجتم  

 يالمجتمع السويف
وكذلك المجتمع 

 المصري

 تطبيق من خالل
الوتس أب   

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
SDG6. clean water 

& sanitation 
SDG3. health 
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الفنون 
 التطبيقية

ورشة عمل لجامعة 
 الطفل

2018-
2019-
2020 

ن كلية الفنو
ةالتطبيقي  

التجميل 
والحفاظ على 

المظهر 
الحضاري 
 والبصري

تنمية 
البيئة 
وخدمة 

عالمجتم  

أطفال جامعة 
  الطفل

لى االرتقاء بالجانب الجما
ومحاربة التلوث 

 البصري
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No/Faculty 
  اسم الكليه

Event 
  الحدث/ المناسبه

Date 
  التاريخ

Place 
مكان 
  الحدوث

Objectives 
  القطاع Sector  االهداف

Target 
Group  

  الفئه المستهدفه

URL 
الموقع 
االلكتر
  وني

Sustainable 
Development 

Goal 
اهداف التنميه 

المستدامه المراد 
  تحقيقها

زر
للي

ت ا
يقا

طب
وت

ث 
حا

 أب
هد

مع
  

 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي  منح شهادة البورد األمريكي للجراحة بالليزر  المعهد 2019-12  تعاون مشترك مع البورد األمريكي
تعاون مشترك مع المركز القومي 

 جميع القطاعات بحوث مشتركه تبادل طالب دراسات عليا و المعهد 2019-10  للبحوث
طالب الدراسات العليا 

 والباحثين
  

تقديم خدمات مركز تكنولوجيا الليزر والدعم الفني ألطباء التأمين  المعهد 2019-11  تعاون مشترك مع التأمين الصحي
 الصحي ببني سويف

   االطباء البشريين الطبي

SDG3. Health  
SDG1. No 

poverty  
SDG2.zero 

hunger 

التعاون في رفع كفاءة مستوي األطباء البشريين من خالل تقديم  المعهد 2019-11  تعاون مشترك مع شركة يفيرا لألدويه
 دورات الليزر المختلفه

 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي

زيادة التعريف بالمعهد لعرض الخدمات المتاحه من معامل و امكانيات  المعهد 2019-9-4  يوم تعريفي بالمعهد للجامعات المصرية
 بحثية

 اعاتجميع القط
جميع طالب الدراسات 

 العليا والباحثين
 

SDG4.educati
on 

زيارة الوفد األمريكي ضمن مشروع 
 انشاء مركز التميز للمياه

  الباحثين العلوم االساسية لبحث سبل التعاون المشترك المعهد 18-9-2019
SDG4.educati

on 
زيارة عميد كلية العلوم بالجامعة 

 العربية السعوديةاالسالمية بالمملكة 
  الباحثين العلوم االساسية لبحث سبل التعاون البحثي المشترك وتبادل الطالب المعهد 25-9-2019

SDG4.educati
on 

لتعريف طالب مرحلة ما قبل الجامعية علي التطور في اجهزة الليزر  المعهد 2019-12-4  زيارة مدرسة سان جورج
 وحياة الباحثين داخل المعهد

  طالب ماقبل الجامعه االساسيةالعلوم 
SDG4.educati

on 
علي  صحيهتدريب طالب كلية علوم 
  اجهزة الليزر

 SDG3. health  صحيهطالب كلية علوم  العلوم االساسية تعريف وتدريب الطالب علي  أجهزة الليزر المختلفة المعهد 15-4-2019

 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبيتأهيل األطباء  المعهد 2019-1-15  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 2019-1-29  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي علي ترخيص استخدام الليزر الطبي تأهيل األطباء للحصول المعهد 2019-2-12  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 2019-4-2  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي ترخيص استخدام الليزر الطبيتأهيل األطباء للحصول علي  المعهد 2019-4-15  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 2019-5-13  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي استخدام الليزر الطبيتأهيل األطباء للحصول علي ترخيص  المعهد 2019-6-2  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 2019-6-20  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي استخدام الليزر الطبيتأهيل األطباء للحصول علي ترخيص  المعهد 2019-10-15  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 2019-11-5  دورة أمان الليزر
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي استخدام الليزر الطبيتأهيل األطباء للحصول علي ترخيص  المعهد 2019-12-3  دورة أمان الليزر

 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 27/3/2019-25  دورة تخصصية في الليزر الطبي
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبيتأهيل  المعهد 29/5/2019-27  دورة تخصصية في الليزر الطبي
 SDG3. health   االطباء البشريين الطبي تأهيل األطباء للحصول علي ترخيص استخدام الليزر الطبي المعهد 12/12/2019-10  دورة تخصصية في الليزر الطبي

  طالب الدراسات العليا العلوم االساسية من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-9-10  سمينار تسجيل دكتوراه
SDG4.educati

on 

  طالب الدراسات العليا طب الفم واالسنان من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-12-1  سمينار تسجيل دكتوراه
SDG4.educati

on 

  طالب الدراسات العليا طب الفم واالسنان من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-12-8  سمينار تسجيل دكتوراه
SDG4.educati

on 
SDG4.educati  طالب الدراسات العليا العلوم االساسية من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-12-9  سمينار تسجيل ماجستير
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on 

  طالب الدراسات العليا العلوم االساسية من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-11-28  سمينار تسجيل ماجستير
SDG4.educati

on 

  طالب الدراسات العليا العلوم االساسية من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-3-21  سمينار تسجيل ماجستير
SDG4.educati

on 

  طالب الدراسات العليا العلوم االساسية من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-4-11  سمينار تسجيل ماجستير
SDG4.educati

on 

  طالب الدراسات العليا العلوم االساسية من متطلبات تسجيل الدرجه  المعهد 2019-5-9  سمينار تسجيل ماجستير
SDG4.educati

on 
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No/Faculty 
 اسم الكليه

Event 
 الحدث/ المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objectives 
 االهداف

Secto
r 

 القطاع

Target 
Group  

الفئه 
المستهد

 فه

URL 
 الموقع االلكتروني

Sustainable 
Development 

Goal 
اهداف التنميه 

المستدامه المراد 
 تحقيقها

1 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

ندوة عن " تنمية سيناء: 
 التحديات و آفاق المستقبل"

 

ديسمبر  18
2019 

 

داخل 
 الكلية

رفع الوعى لدى الشباب 
الجامعى وتنمية 
 شخصية الطالب

 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
2748556571853878&
set=pcb.27485570618
53829&type=3&theat

er 

 التعليم الجيد

2 
كلية السياسة 

 واالقتصاد
 دوري تنس طاولة بالكلية

 

ديسمبر,  15
2019 

 

داخل 
 الكلية

 ضمن االنشطة
الرياضية مما يسهم في 
تنمية واكتشاف مهارات 
 جديدة لدى طالب الكلية

  الطالب طالب

الصحة الجيدة 
 والرفاهية

3 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

اثر االصالح االقتصادى على 
واالستقرار االستثمار 

 السياسى
 

ديسمبر,  09
2019 

 

داخل 
 الكلية

تنمية ونشر الوعي 
 الثقافي بين الطالب .

 
 الطالب طالب

https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=867633886987050

&id=60860876955623
1 
 

 التعليم الجيد

4 
كلية السياسة 

 واالقتصاد
 بطولة للشطرنج بالكلية

 

ديسمبر,  08
2019 

 

داخل 
 الكلية

ضمن االنشطة 
الرياضية البراز 

مواهب الطالب وزيادة 
 قدراتهم العقلية

   طالب

الصحة الجيدة 
 والرفاهية

5 
كلية السياسة 

 واالقتصاد
ندوة تفاعلية مع طالب الكلية 
حول جهود الدولة المصرية 

ديسمبر,  02
2019 

 

داخل 
 الكلية

ونشر الوعي تنمية 
 الثقافي بين الطالب .

 
 الطالب طالب

 
https://www.facebook.
com/10000228303449

 التعليم الجيد



 كلية السياسة واالقتصاد

45 
 

في مجال الهجرة غير 
 المشروع

 

5/posts/255137696494
8380/ 

 
6 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

احد فعاليات التخرج ، حفلة 
(فطير بارتي) مع طالب 

 الفرقة الرابعة
 

نوفمبر,  26
2019 

 

داخل 
 الكلية

التخرجضمن فعاليات   الطالب طالب 

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
2699827790060090&
set=pcb.26998280233
93400&type=3&theat

er 
 

 التعليم الجيد

7 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

محاضرة بعنوان " مقدمة في 
التأهيل الدبلوماسي " لطالب 

 كلية السياسية واالقتصاد
 

نوفمبر,  25
2019 

 

داخل 
 الكلية

التركيز على تنمية 
المهارات الدبلوماسية و 
التدريب على صياغة 

القرارات الدولية وتنمية 
مهارات الخطابة، 

والتفاوض، وتسوية 
المنازعات، والتواصل 

 مع وسائل اإلعالم.
 

 الطالب طالب

 
https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
430092584578313&se
t=a.170395120548062

&type=3&theater 
 

 التعليم الجيد

8 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

ندوة بعنوان ( التحليل الفنى 
كأداة للتحليل االقتصادى 

 السواق المال )
 شحاتة أحمد/  االستاذ السيد
 الجمعية إدارة مجلس رئيس

الفنيين للمحلليل المصرية   
 يونس محمد/  االستاذ والسيد
 الجمعية أدارة مجلس عضو

الفنيين للمحللين المصرية  
 

نوفمبر,  25
2019 

 

داخل 
 الكلية

ضمن فعاليات النشاط 
العلمى علي هامش 
السيمنار االسبوعى 
 لقسم االقتصاد بالكلية

  الطالب طالب

 التعليم الجيد
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9 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

استضافة واقامة مسابقة 
دوررى المعلومات للجامعة 

 1فى مجمع شرق بمدرج 
 بالكلية

 

نوفمبر,  26
2019 

 

داخل 
 الكلية

تشجيع الطلبة على 
إثراء معلوماتهم وتنمية 
 حب االستطالع لديهم .

 

 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/a.162783788413
7154/2444827242438
210/?type=3&theater 

 

 التعليم الجيد

10 
كلية السياسة 

 واالقتصاد

انطالق الموسم الجديد لنموذج 
محاكاة البورصة المصرية 

SMS 

نوفمبر,  20
2019 

 

داخل 
 الكلية

اعداد الطالب 
والخريجين في مجال 
 سوق العمل بالبورصة

 الطالب طالب
 

https://www.facebook.
com/SMSsuef 

 التعليم الجيد

11 
كلية السياسة 

 واالقتصاد

ابرام مسابقة الطالب والطالبة 
 المثالية على مستوى الكلية

 

نوفمبر,  25
2019 

 

داخل 
 الكلية

تنمية شخصية الطالب 
 الجامعى

  الطالب طالب
 التعليم الجيد

12 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

فوز الطالب يونس شعبان طه 
امين مساعد اتحاد الكلية 

بتصعيده لمنصب نائب رئيس 
 اتحاد طالب الجامعة

 

نوفمبر,  16
2019 

 

داخل 
 الكلية

نشر وتشجيع وتكوين 
 .األسر الطالبية

نشر وتنظيم األنشطة 
المختلفة واإلفادة من 
طاقات الطالب في 

 خدمة المجتمع

  الطالب طالب

 التعليم الجيد

13 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

دورة اعادة انخابات اتحاد 
الطالب بالكلية ووفوز 
الطالب مصطفى محمد 

 بمنصب رئيس اتحاد الكلية
 

نوفمبر,  11
2019 

 

داخل 
 الكلية

تنمية القيم الروحية 
واألخالقية والوعي 
القومي والوطني بين 

 الطالب.
تعويد الطالب علي 
 القيادة وممارستها.

بث الروح الجامعية 
  السليمة بين الطالب.

 

  الطالب طالب

 التعليم الجيد
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14 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

بدأ المرحلة االولى من 
الطالب  انتخابات اتحاد
 بالكلية

 

نوفمبر,  07
2019 

 

داخل 
 الكلية

تعويد الطالب علي 
 القيادة وممارستها

 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/pcb.2432248473
696087/24322471670
29551/?type=3&theat

er 
 

 التعليم الجيد

15 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

من بدأ اعمال االنتخابات 
 سحب استمارات و....

 

أكتوبر,  30
2019 

 

داخل 
 الكلية

بث الروح الجامعية 
  السليمة بين الطالب.

 
 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/pcb.2424646234
456311/24246407744
1656857/?type=3&the

ater 

 التعليم الجيد

16 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

نموذج محاكاه تدشين اول 
للهالل االحمر المصرى 

 بالكلية
 

أكتوبر,  29
2019 

 

داخل 
 الكلية

تمرين عملي للطالب 
للتأهب والتأهل في 

 حاالت الطوارئ
 الطالب طالب

https://www.ahlmasrn
ews.com/show.aspx?i
d=919332&fbclid=Iw
AR0iz9LtcLfYvyA3e
Ef1q6IsUM0vjYdGA
1Fj_LOdwvrwsSMAa

gXilnqD1zc 
 

 التعليم الجيد

17 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

ندوة بعنوان ( ادارة االئتمان 
 فى البنوك )

 

أكتوبر,  28
2019 

 

داخل 
 الكلية

تعريف الطالب 
باالساليب واالداوات 
المختلفة التى يتبعها 
البنك المركزى فى 

ادارة عملية االئتمان فى 
البنوك وكذلك معايير 
التحليل المالى ومعيار 

كفاية رأس المال 

 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
407126796874892&se
t=pcb.4071283068747
41&type=3&theater 

 

 التعليم الجيد
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الستيفاء متطلبات لجنة 
 بازل

18 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

التدشين الرسمى لمنتدى 
خريجى كلية السياسة 

 واالقتصاد جامعة بنى سويف
 

أكتوبر,  23
2019 

 

داخل 
 الكلية

انشاء قاعدة بيانات 
 خاصة بالخريجين،

التواصل بين الخريجين 
وبعضهم وبالكلية، 

وحدة وتحقيق اهداف 
متابعة الخريجين 

 بالجامعات

 الطالب مجتمع

http://www.bsu.edu.eg
/News.aspx?NID=966

99&cat_id=1 
https://www.ahlmasrn

ews.com/919332 
 

 التعليم الجيد

19 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

حفل تخرج الدفعة الثالثة دفعة 
 أ.د شعبان مبارز

 

أكتوبر,  23
2019 

 

داخل 
 الكلية

تشجيع لطالب علي 
 التفوق

 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/economic.bsu.ed

u/ 
https://www.facebook.
com/BSUUniv/videos/
544372839440217/Uz
pfSTEwMDAyNzMy
NzI2MzMxNTo0MD
UyMTM0NzM3MzI4

OTE/ 
 

 التعليم الجيد

20 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

ندوة بعنوان االسبوع الدولى 
 للمستثمر

 

أكتوبر,  21
2019 

 

داخل 
 الكلية

التأكيد على دور 
المعرفة المالية في 

تعزيز االستقرار المالي 
لدى الطالب ورفع 

المستوى الثقافي في هذا 
 المجال

 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
401510537436518&se
t=pcb.4015117774363
94&type=3&theater 

 

 التعليم الجيد

21 
كلية السياسة 

 واالقتصاد
جلسة المحاكاة الختامية 

للموسم الثالث لنموذج محاكاة 

أكتوبر,  21
2019 

 

داخل 
 الكلية

تشجيع الطالب علي 
االندماج في االنشطة 

الثقافية والتعليمية 
 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
401494714104767&se

 التعليم الجيد



 كلية السياسة واالقتصاد

49 
 

جامعة الدول العربية للعام 
2019-2018الدراسى   

 

المختلفة وربطها بسوق 
 العمل

t=pcb.4014962907712
76&type=3&theater 

 
22 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

محاضرة بعنوان "دور مصر 
في مبادرة الحزام والطريق 

 الصينيه"
فى ظل افتتاح الموسم الثقافى 

لمركز الدراسات 
واالقتصاديةاإلستراتيجية   
 

أكتوبر,  20
2019 

 

داخل 
 الكلية

تعريف الطالب بمبادرة 
الحزام والطريق 

الصينيه ودور مصر 
فيها واالثار المترتبة 
 عليها سياسيا واقتصاديا

 الطالب طالب

 
https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/pcb.2416320145
288920/24163187586
22392/?type=3&theat

er 
 

 التعليم الجيد

23 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

أولى التدريبات على اخالء 
الطوارئ بالكلية بالتعاون مع 

 الهالل االحمر المصري
 

أكتوبر,  14
2019 

 

داخل 
 الكلية

تمرين عملي للطالب 
للتأهب والتأهل في 

 حاالت الطوارئ
 الطالب طالب

https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/pcb.2411064549
147813/24110635991
47908/?type=3&theat

er 
 

 التعليم الجيد

24 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 الجدد الطالب استقبال حفل
من كل بحضور ٢٠٢٠ : 

 علي/  الدكتور االستاذ السيد
الكليه عميد. مسعود  
 نجاح/  الدكتور االستاذ

 لشئون الكليه وكيل. الريس
والطالب التعليم . 

 وكيل. بشير هشام/ الدكتور
العليا للدراسات الكليه . 
 رئيس. نور محمد/الدكتور
السياسيه العلوم قسم  

08/10/201
9 

داخل 
 الكلية

توعية الطالب الجدد 
وأولياء االمور بالعملية 
 التعليمية والئحة الكلية

 
 الطالب
وأولياء 
 االمور

https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/pcb.2404882683
099333/24048814797
66120/?type=3&theat

er 

 التعليم الجيد
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. الغني عبد محمد/ الدكتور
االحصاء قسم رئيس . 
. الدين نور غاده/ الدكتوره
الطالبيه االنشطه منسق  
 دكتور. علي محمد/ الدكتور

بالكليه االحصاء . 
25 

ياسة كلية الس
 واالقتصاد

 الدكتور االستاذ السيد اجتماع
 الكليه عميد... مسعود علي/

 المحاكاة نماذج رؤساء مع
 خطة تحديد اطار في بالكلية

المحاكاه لنماذج الحالي العام  

07/10/201
9 

داخل 
 الكلية

متابعة اداء الطالب 
والمشاركة والتفاعل مع 
الطالب واتاحة فرص 

 جديدة

 الطالب الطالب

https://www.facebook.
com/FEBS.Bni.Suef/p
hotos/pcb.2404021679
852100/24040215398
52114/?type=3&theat

er 

 التعليم الجيد

26 
كلية السياسة 

 واالقتصاد

 االجتماعى البحث اعمال بدء
 لسداد - القادرين غير للطالب

 من كاملة المصروفات
الدعم صندوق  

29/09/201
9 

داخل 
 الكلية

الظروف المعيشية دعم 
 للطالب الغير قادرين

  الطالب الطالب

 التعليم الجيد
 وتقليل الفقر

27 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 الدعم استمارات توزيع بدء
 الدراسى للعام الطالبى

2019-2020  

25/09/201
9 

داخل 
 الكلية

دعم الظروف المعيشية 
 للطالب الغير قادرين

 الطالب الطالب

https://www.facebook.
com/fepsawystudents/
photos/a.25026511537
4032/8878150616190
31/?type=3&theater 

 التعليم الجيد

28 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 اتخاذ ودعم المعلومات مركز
ً  برنامجاً  يعقد القرار  تدريبيا

 األزمات إدارة" مجال في
 من والحدّ  والكوارث

 بني جامعة لطالب" المخاطر
 سويف

11/09/201
9 

داخل 
 الكلية

 الطالب الطالب 

https://www.facebook.
com/idsc.gov.eg/photo
s/pcb.2536132883112
142/25361321997788
77/?type=3&theater 

Quality 
Education  
Reduced 

Inequality 

كلية السياسة  29
 واالقتصاد

 اعضاء للسادة عمل ورشة
 الكلية طالب و التدريس هيئة

15/07/201
9 

داخل 
 الكلية

 زيادة كفاءة المؤسسة
الطالب 
 والكلية

 الطالب
https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=

Quality 
Education 
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 يومين مدار علي واالداريين
 17: 15 من الفترة خالل
 اطار في. 2019 يوليو
 برنامج العتماد الكلية استعداد

االنجليزية اللغة شعبة  
 مستشار. الخطيب أحمد/  د. أ

 و للجودة القومية الهيئة
 االعتماد

335852797335626&se
t=pcb.3358591873349
87&type=3&theater 

Decent Work 
and Economic 

Growth 
Sustainable 
Cities and 

Communities 

30 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 وطالبات لطالب منحة توفير
 تحت واالقتصاد السياسة كلية
)  حلمك سابق مبادرة(  اسم

 مجانية دورات عدة وتشمل
 والتقديم العرض مهارة(  مثل
 – الوقت ادارة مهارات –

 مهارات – التغيير مع التاقلم
 مهارات – التقارير كتابة

 ( التواصل

25/06/201
9 

داخل 
 الكلية

تنمية قدرات الطالب 
 في مختلف المجاالت

  الطالب الطالب

Quality 
Education 
Reduced 

Inequality 

31 
كلية السياسة 

 واالقتصاد
الشيخ شرم الى رحلة  

 اتحاد الطالب ورعاية الشباب
14/03/201

9 
داخل 
 الكلية

الترفيه وزيادة خبرات 
الطالب ودعم السياحة 

 لداخلية
  الطالب المجتمع

Quality 
Education 

Life on Land 
32 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 طالب من مجموعه مشاركة
 واالقتصاد السياسة كلية
 باكاديمية القومي االمن بدورة

 بكلية العليا العسكرية ناصر
الوطني الدفاع  

09/03/201
9 

داخل 
 الكلية

زيادة الخبرات القيادية 
 للطالب 

  الطالب الطالب

Quality 
Education 
Peace and 

Justice Strong 
Institutions 

33 
كلية السياسة 

 واالقتصاد

 الدبلوماسى التأهيل دورة
والخريجين للطالب  

العرابى محمد السفير معالى   
تمام احمد. د   

26/02/201
9 

داخل 
 الكلية

زيادة كفاءة الطالب 
وربطهم بسوق العمل 

 والمجال السياسي
 الطالب الطالب

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
253572895563617&se

Quality 
Education 
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كامل سامح. د  
حجازى محمد السفير معالى  
الريس نجاح. د.أ  
شوقى محمد.د.أ  
الهادى عبد فايز.د  
نورالدين غادة. د  

t=pcb.2535742422301
49&type=3&theater 

Decent Work 
and Economic 

Growth 

34 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 آلية....  الجماعى التمويل
جديدة تمويلية  

 للدراسات الحوار مركز
واالعالمية السياسية  

26/02/201
9 

داخل 
 الكلية

ربط الطالب بالمجال 
 البحثي وسوق العمل

 الطالب الطالب

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=
251517439102496&se
t=a.126838074903767

&type=3&theater 

Quality 
Education 

Decent Work 
and Economic 

Growth 
Peace and 

Justice Strong 
Institutions 

35 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

 اجتازوا الذين الطالب تكريم
 الهيئة فى التدريبية الدورة

لالستعالمات العامة  
 رئيس معالى من تكريم

العميد ومعالى الجامعة  

23/01/201
9 

داخل 
 الكلية

  الطالب الطالب تحفيز ودعم الطالب

Quality 
Education 

Good Health 
and Well-being 

36 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

الحرة  قاهمية المناط
ستثماريةالا  

 -حوار مباشر على الهواء 
 صباح الخير يا مصر

 د. غادة نور الدين

2019, 17 
June 

خارج 
 الجامعة

التفاعل المجتمعي 
 ومشاركة الكلية

  المجتمع المجتمع

Decent Work 
and Economic 

Growth 
Sustainable 
Cities and 

Communities 
37 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

برنامج  -حوار تليفزيونى 
ق النيل اللخبار -المواجهة   

سعر الصرف وتأثيره فى 
تصاديةالقالتنمية ا  

2019, 11 
March, M 

خارج 
التفاعل المجتمعي  الجامعة

 ومشاركة الكلية
  المجتمع المجتمع

Decent Work 
and Economic 

Growth 
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الديند. غادة نور   Sustainable 
Cities and 

Communities 
38 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

مصر صاحبة ثالث أعلى 
معدل نمو اقتصادي على 

 مستوى العالم
 لقاء د علي مسعود قناة 

Extra News 

ديسمبر  10
2019 

خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=tbGz8Dl

2WK0 

Quality 
Education 

39 
كلية السياسة 

 واالقتصاد

برنامج االصالح االقتصادي 
 يتسم بالجراة الشديدة

 لقاء د علي مسعود قناة 
TEN TV 

يونيو  30
2019 

خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=rHpYH

NopJsI 

Sustainable 
Cities and 

Communities 

40 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

المشروعات القومية ..قاطرة 
للتنمية وطريق للقضاء على 

 البطالة
لقاء د علي مسعود قناة النيل 

  لالخبار
 

21/9/2019  

خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=lGbBbG

W2owU 

Decent Work 
and Economic 

Growth 

41 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

اإلصالح االقتصادي داخل 
مصر سيساهم في جذب 

االستثمارات األجنبية بشكل 
 كبير

 لقاء د علي مسعود قناة 
Extra News 

28/8/2019  

خارج 
 الجامعة

المجتمعية المشاركة  المجتمع المجتمع 
https://www.youtube.c
om/watch?v=4wSqad

Om3jg 

Sustainable 
Cities and 

Communities 

42 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

تغطية خاصة لالستفتاء على 
 التعديالت الدستورية

لقاء د علي مسعود قناة النيل 
  لالخبار

 

22/4/2019  

خارج 
 الجامعة

المجتمعيةالمشاركة   المجتمع المجتمع 
https://www.youtube.c
om/watch?v=7cNuBip

h5kk 

Decent Work 
and Economic 

Growth 
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43 

كلية السياسة 
 واالقتصاد

الحرب التجارية بين الصين 
وأمريكا تؤدي إلي احتمالية 
 حدوث كساد اقتصادي عالمي

 لقاء د علي مسعود قناة 
Extra News 

14/8/2019  

خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=wc_yjR

Vn7Ug 

Sustainable 
Cities and 

Communities 

44 
كلية السياسة 

 واالقتصاد

عميد سياسه  -د.على مسعود 
 واقتصاد جامعة بنى سويف

لقاء د علي مسعود قناة اخبار 
  مصر 

15/9/2019  

خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=09XHY

FmvjzI 

Decent Work 
and Economic 

Growth 

45 

 

علي مسعود: هناك نقلة نوعية 
في الدبلوماسية المصرية 

  الفترة األخيرة
  قناة مسعود علي د لقاء

TEN TV 
 

30/6/2019  
خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=s7p6BEn

AnTQ 

Sustainable 
Cities and 

Communities 

كلية السياسة  46
 واالقتصاد

د على مسعود المستثمرون 
 يبحثون عن العمالة الماهرة
لقاء د علي مسعود برنامج 

 صباح الخير يا مصر

26/7/2019  
خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=tKYl8Po

AMrg 

Decent Work 
and Economic 

Growth 

كلية السياسة  47
 واالقتصاد

د علي مسعود مشروع 
الصوب الزراعية سيحدث 
طفرة في اإلنتاج الزراعي 

 وتصديره للخارج
لقاء د علي مسعود قناة مصر 

 االولى

1/1/2019  
خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=7qcpfK

MeMz4 

Sustainable 
Cities and 

Communities 

كلية السياسة  48
 واالقتصاد

قراءة حول التعديالت 
الوزارية األخيرة ومداخلة 
تليفونية مع دكتور على 

23/12/201
9 

خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=WIgjz1

USNII 

Decent Work 
and Economic 

Growth 
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مسعود عميد كلية السياسة 
 واالقتصاد

د علي مسعود مداخلة هاتفية 
 قناة مصر االولى

 
كلية السياسة  49

 واالقتصاد
د على مسعود مؤسسات 
الدولة والمجتمع المدنى 

األكثر تتكاتف من أجل القرى 
 احتياجا

لقاء د علي مسعود قناة مصر 
 االولى

2/8/2019  
خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية
https://www.youtube.c
om/watch?v=fxjAtbK

aklI 

Sustainable 
Cities and 

Communities 

كلية السياسة  50
مارس  23برنامج البدايه  واالقتصاد

نموذج المجاكاه  2019
لوزارة االستثمار والتعاون 

 الدولى
لقاء د محمد عبد الغني 

 برنامج البداية القناة الثانية

24/3/2019  
خارج 
 الجامعة

 المجتمع المجتمع المشاركة المجتمعية

https://www.youtube.c
om/watch?v=hYizjsre
uvM&feature=youtu.b
e&fbclid=IwAR0xbkg
i_mmUXP39DEWtA

UIwWsuu8kfU_wRO-
F1NCEpw-

6qUSZI0_O62pI8 

Sustainable 
Cities and 

Communities 
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    لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنمية المستدامةتقرير
Sustainable 

Development Goal 
اهداف التنميه المستدامه 

  المراد تحقيقها

URL 
الموقع 

 االلكتروني

Target 
Group  

 الفئه المستهدفه

Sector 
 Objectives  القطاع

 االهداف

Place 
مكان 

  الحدوث

Date 
  التاريخ

Event 
الحدث/ 
  المناسبه

No/Faculty 
  اسم الكليه

ــــتوي ) 1( ـــائص ومسـ ــى خصــ ــ ـــاظ علـ احلفــ
ــتقبلي   ــايل واملســ ــة احلــ ــوارد الطبيعيــ أداء املــ
كأساس لشراكة األجيـال املقبلـة يف املتـاح 

  . من تلك املوارد

ى    ائمين عل االق
يط وإدارة  تخط
ة  وارد الطبيعي الم
ات  رية ، وهيئ والبش

  المجتمع المدني .

ع    إدخال ال
ي   ال

ات  الجامع
د  والمعاه

  العلمية

ــ    ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ عقـــ
وات  ـــــ ـــ ــــ ــ ــ ال
ات  ت ــ ــ ـ وال

ة .   العل

معه دراســات 
وعات  ــ ـــ ــ ال
ة  ــغ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ال

ة س   وال
ـــتثمار  )2( ــاط االســ ــ ــر يف أمنـ ــ ــــادة النظـ إعـ

، مع تعزيـز اسـتخدام وسـائل تقنيـة  احلالية
أكثر توافقا مـع البيئـة تسـتهدف احلـد مـن 
لتــوازن البيئــي  مظــاهر الضــرر واإلخــالل 
  واحلفاظ على استمرارية املوارد الطبيعية

ة    اع ــ ــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــ ق ال
ــــل ، وجهــــاز  ق ال ــ شـ
وعات  ــ ـــ ــــ ــة ال ــ ــ ــ ـ ت

ة س ة وال غ   ال

عـــــ    ــال ال إدخــ
اد   االق

ة  جهاز ت
وعات   ال

ـــة    ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـ خ
ـــة  ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ال
ة ات   االس

ة  جهاز ت
وعات   ال

ــدم )3( ـــ ـــ ـــاط  عـ ـــ ــ ــديل أمنـ ــ ــــ ــاء بتعـ ــ ـــ االكتفــ
االســتثمار وهياكــل اإلنتــاج، وإمنــا يســتلزم 
ــتهالك  ـــاط االســــ ــــديل أمنـــ ــــا تعــ ــر أيضــ األمـــ
الســائدة اجتنــا لإلســراف وتبديــد املــوارد 

 وتلوث البيئة

هل    عـــــ     ال ــال ال إدخــ
هالكي ــ ــ ــ  االســ
ي ع ال   وال

ــاز  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ جهـــ
ــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ا ح
هل  ــ ــ ــ ـ ال
ـــاز  ــ ــ ــ ــــ ـــ وجهـ
ــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قا ال

ة .   اإلدار

ـــة    ـــ ــ ــ ــــ ــ ع ال
ــــ  ــ ــ ــــ ــ ــ شــ ب

هالك   االس

ة  ا جهاز ح
هل   ال

ق 4( ) مراعاة البعد البيئي بما يحق
  صافي عائد بيئي موجب .

ـــى إدارة    ــ ــ ــائ علـ ــ ــ القــ
ة  ـــــ وعات وأجهــ ـــــ ــ ال

ة . ة ال ا   ح

عـــــ    ــال ال إدخــ
ــي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ  ال

اد   واالق

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أجهــ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ال
ــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ـ قا وال

ـــة    ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـ خ
ـــة ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ  ال
ة  ــاد ــــ االق

ة ة  أجه ا ح
ة .   ال
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ــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ا وح
ة   ال

ـــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ا وح
ة   ال

ــــث) 5( ــاعي حبيــ ــ ــد االجتمــ ــ ــاة البعــ ـــ  مراعـ
ــة  كــل مــا  ــد مــن التنمي يشــتل مفهــوم العائ
تمــع بنفــع حبيــث ال يقتصــر  يعــود علــى ا
ـــة،  ـــد والتكلفـــ ــى العائـــ ــوم علــــ ــك املفهــــ ذلــــ
ــري  ــ ـــة الغــ ر البيئيـــ ــردود اآل ــتنادا إىل مــــ ــ اســ
ــة  ـــ ــــن كلفـ ــــا مــ ــب عليهــ ــ ــ ــا يرتت ـــ ــــرة ومـ مباشــ

 اجتماعية

ني    ــ ع ال ات ال ه
ــة  ــال ورقا ــات الع ونقا

ل . غ   ال

ع    إدخال ال
اعي   االج

ـــات  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ نقا
ال   الع

ــة    ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ قا ال
ـــة  ــ اع االج
ــة  ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ لــــ
األجـــل علـــى 
وعات   ال

ال  ة الع   نقا

ــــد) 6( ــــرتاتيجية  حتديـــ ــ ت ذات إسـ ـــا ــ الغــ
طويلــــة املــــدى وأهــــداف مرحليــــة وخطــــط 

  . وبرامج

اد    ــ وعــ ة ال أجهــ
امج .   ال

عـــــ    ــال ال إدخــ
ي  ات   االس

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أجهــ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ال
اد  ـــــ ــ ـــــ ــ ــ وعـ

امج .   ال

ــ    ـــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ال
ة  ات االس
ـــة  ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ لل

امة   ال

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ أجهــــ
ــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ال
اد  ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــ وعـ

امج .   ال
ـــذا ) 7( ــة وهـــ ــ ــة ذاتيــ ـــة إنتاجيــــ ــاد طاقـــ إجيـــ

يتطلب مـن عمليـة التنميـة أن تبـين قاعـدة 
ــة متجـــددة.  ـــة صـــلبة وطاقـــة جمتمعيـ إنتاجي

ــذا  ــزات هـــ ــة وأن تكــــون مرتكــ ـــاء حمليـــ البنـ
ميـة  ذاتية متنوعة ومتشـابكة ،ومتكاملـة و

وقــادرة علــى مواجهــة التغــريّات يف ترتيــب 
  . أمهية العناصر املكونة هلا

ا .   ـــــ     اإلدارة العل ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ت
ــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ اقــ ال

ة . اج   االن

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أجهــ
ــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ت
ــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ اقـــ ال
ة . اج   اإلن

ــ     ـــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ال
ـــة  ــ ـــ ــ ـ اج اإلن
ة ات   االس

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ أجهــــ
ــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ال
وعات    ال

دة متوســـط إنتاجيـــة الفـــرد، وهـــذا ) 8( ز
ـــادي  ـــر االقتصـ ملؤشـ ــه  ــ ــري عن ــن التعبــ ميكــ
 املعروف  مبتوسط الدخل السنوي للفرد 

ــاج    ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع اإلن ــــ ــ ــ ــ ـــــ ق
وعات .   ال

ــة    اج ــادة إن ز
د  ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ الف
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ـ وت

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجهــ
ر .   ال

ــــع    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ف وت
امج  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ بـــ

ة  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ أجهــــ
ر علــى  ــ ال
ك  ــل ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ال
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ـــــ  ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـ م
ة . ع   ال

ر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ال
  للعامل .

اعي  ـــــ ــ ـــــ ـــ ال
ل .   ال

دة) 9( ــة  ز ــــع االجتماعيــــ تمــ ـــدرات ا قـــ
ـــا  ـــ ـــة مبـ ــ ــ ــادية والتقني ـــ ـــية واالقتصــ ـــ والسياسـ
يتــوازن مــع متوســط النمــو النســيب املقــارن 

تمعات األممية األخرى  يف ا

ــات    ــ ــ اعــ ــة الق ــ االجتماعيـــ
ــادية ــ ــ ــية واالقتصــــ ـــ ـــ  والسياســ

ولة .   ال

ــ    ـــ ـــادة ال ــ ز
ـــاد  ــ ــ ــــ االق

ع .   لل

ــــع      ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ف وت
ــة  ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ورقا
ــ  ـــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ال
ــة  ــ ــــ ــ ــــ االجتماعيـ
ــية  ــ ــــ ـــ ــ ــ والسياســـ

  واالقتصادية

ـــات  ــ ــ ــ ـــ اعــ الق
ــة  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ االجتماعيــ
ــية  ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ والسياســ
ــــادية ـــ ـــ ــ ـــ  واالقتصـــ

ولة .   ال

حتقيق التنمية االجتماعيـة يف مجيـع ) 10(
أحناء العامل، مـن خـالل إجيـاد فـرص العمـل 
وتــوفري الغــذاء والتعلــيم والرعايــة الصــحية 

 والطاقةللجميع، مبا يف ذلك توفري املاء 

ع     اعات ال ــ     كافة ق ـــ ـــادة ال ــ ز
ــامل  ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ال

ع .   لل

ــــع      ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ
ــ  ـــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ال
ة  ات االس
ـــة  ـــ ــ املـــ ال
ع .   ال

اعات  كافة ق
ع    .ال
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  مقدمة

أنها  امة  ة ال ف ال رة ” تع ق اس  اض دون ال ة تقابل حاجات ال ت
ة حاجاتهاأ ل على تل ق ال ال خل ”ج اف ا و م أه ل  ع الع امة إلى أ ة ال ل

ا  ة للعالم ه ل ة  ع ل رؤ اص ذو  ال خ وأش اء وش اب ون فال وش أ
ة ..ألخ؛ ات مه اء  إعاقات وف عة م األج د م امل ول م ل م ة العال  أ رؤ

اته ان ف ع إم ع ال ال ه ج ع ف ل  ق عى ن م ي أن ن ع ا  قة. وه ف  ال

ر  اعح  اس معًا في ص ا ال ة، و ال ان امة اإلن اف على ال ة ت اع اج
ة ة واألخالق ج ل ادئ اإل له وفقا لل اد    .االق

اك  ات وم ل ق  ارها جامعة ت اع ي س  ه جامعة ب ع ا ما فه واس وه
م  عها، فق تفه مفه ة م ن وحية ف ان ال ة م ال امة  ة ال  ال

ان  ان ان ال ي). وه اعي (العل اد واالج ارجي ال ان ال ي وال ا اني) ال الي (اإلن وال
ي ا ارجي-ال اني وال ي وجهان لـ - اإلن امة“العل لة االس راسات ”ع ا ل ، فأن معهً

دة ف ة ال ها ال اك م ال ض م   . عل

جوت  امجت ع ب ه ه ج راسة  ف ن  ال اهج اأه امل ال امة ع ت ة ال ل
ي وضع ة ال اهج ال ة وال ان جه  لهاإلن نامج م اني األساسي ب نامج اإلن . فال

جات غ  ة وم فة ض ع مع امة ع  ت ة ال ي لل ا ان ال ن ال
ا ان ال قام األول على ال ة ف في ال م ال سة. أما العل ة مل رجي م ال

ار  ) في إ سة (ال ل جات ال م) وال ة (العل فة ال ع ع ال امة ع ت ال
 . ال مع   م

م الوفي  عه دراسات عل راسة  ن  ال نات دراسات ي م ل م م
امل قة م مج  ة م راسات ال نامج األساسي وال ق  ة وم خالل ال ت

اف  ل أه رة  ع وت م ق امة في ال ة ال ل م أجله  دارسال على الع
ه. ة في رفع اه   وال

  

اص  ف ال ع :بـ اله ي لل ف ال اه وال اف ال ان ت   : ض
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  م ال م معه دراسات عل فة لليل ة وال ان ب ال اه ال ف م ارس ب
ادة العامل و  اء وال ر و أع ة ال ة ه ف اه ال اب ال ائ م خالل ص ال

ي في    . عهالم

  عه ع  ال ي  ف ال مات ال اف خ ا ت عه  ة لل األدوار ال
ه. عه أو العامل  ددي على ال ع ال  م ج

  ل على ار إلي الع اس عه  مة م خالل عي ال ق مات ال فاءة ال انة رفع  ال
ة  ور ل ال ي و ف ال اه وال مات ال ش ل ة ت ي ة ح ف أجه ل على ت الع

اه هالك ال  .م اس

امة  ة وم ع، وآم ة شاملة لل ات ال ن وال اص بـ جعل ال ف ال اله
د:   وقادرة على ال

  لقات) خاصة ات (م إقامة رام م ال  م معه دراسات عل اص ذو يل األش
ع. لة و لل اء سه  اإلعاقة، إلع

   م ال م معه دراسات عل اة داخلها م خالل ت يل ة لل اء األول ف إع
اة و  ر ال ات ع ارات داخلها  ال ت ع أرصفة و م عة ال ي س  20ت

/ساعة م ل قة آم ك ارات  ه ال ف أماك ل ه ل ت  ة.و

 ع الـ ة داخل م حات اإلرشاد ف الل ات  300ت ل د ال ضح أماك وج ي ت ان وال ف
. عه  وال

 ات لل ف أت امعة ب م إدارة ال اعتق قل  يقل ال ار وسائل ال ا اإل ف قي ه وت
ة اع ه ال ق وال الب في ال ل  ال على العامل وال اال و ف اح ل

اء و ث اله امعةل لتل ي ال د م م  .مة أك ع

  ه ة  ة له وفي األماك ال د ق ال اء في ال احات خ ف م عه ب م ال يل
ن احات  عاثات ال ث وان ل ة لل م ال اس ة. م ث ال   وتل

 

اص بـ ف ال امة:اله اج م هالك ون ا اس د أن ان وج   ـ : ض
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 ل على  عى الع م ال  ة ع معه دراسات عل اع ة ال ل ال عي  ن ال
ا ارسات  أن اد م وات واع امة م خالل عق ال اج ال هالك واإلن لاالس  أف

ل وذل م خالل  اج ال هالك واإلن وات لالس امعة في ال ات ال ل ة  ار م
ات ال ت ل وال ها وورش الع ى تعق ة.ال ول ة أو ال ة أو اإلقل  ل

  م ال ات م خال ص معه دراسات عل فا ل م ال ي على ال فارم ال ل ال
ها جامعة ل ي س ت ع  ،ب قل ج امعة ب ة مع ال عاق افة ال ة ال م ش ث تق

ة م قال الع ات إلى ال فا  .ال

 ولة في ال م اال ة ال ف خ عه ب م ال ح يل اب ام ال اس اقة  هالك لل س
فاءة. ة ال اقة عال ة لل ف   ال

اص بـ ف ال ات:  :اله اء والف ل ال ، وت  اواة ب ال ق ال   ت

  أ م ال  م معه دراسات عل الب والعامل يل ع ال اواة ب ج ال
ق أو و  ر دون ت على أساس الع ة ال اء ه ي أو الأع ،  ال أو الع

ر ة ال اء ه ادة أع أة ذات إعاقة م ال عه ام ا في ال ي  .فل

  عه م ال ف يل ف م خالل ت عل أو ال ن لل في ال ض ع ة م ي ا
ض للم ع او م ال او ع   ،مة لل ق في تل ال ح ي ال
نم ن القان امعة و ات ال ال ال ة  افة أش ع  ارمة ل اءات ال اذ اإلج ات
 .ال

  أ عه  م ال ال يل ه الع ا ف ال ل  ع الع ق ب ج ق اواة في ال ق ال ت
ال اصة  ال ال ن في األع ار ي  ةعه ال ارج هات ال  .م ال لل

 م ال لع ت ة معه دراسات عل ات فار االت  يال ع ال ان ج اء  س
ر ة ت اء ه ة م  الب أو عامل أو أع ًا ل ف ى  2030وذل ت وال

صى  أة ت ة خاصة لل ات ع ووضع إس أة في ال ورة تع دور ال
صال  اف الف أ ت ق م ة وت ة ال ل ة في ع اب ها اإل ار    .وم

اص بـ  ف ال الة اله ام والع ع وال امل لل د وال ، ال اد تع ال االق
ع: ل الالئ لل ف الع ة وت املة وال   ال
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  م ال ب م معه دراسات عل ق يل ق ي ل اق العال د ال انب  اإلن
ة  ي ة ال د ل الق والع ع الع اصة  اروال فال واالت الة األ  ال وِع

أة. اث ال ض ال  وم
  



                        جامعة بني سويف                                                                            
  كلية الزراعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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No/Faculty 
 اسم الكليه

Event 
 الحدث/ المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objectives 
 االهداف

Sector 
 القطاع

Target 
Group  

الفئه 
 المستهدفه

URL 
 الموقع االلكتروني

Sustainable 
Development 

Goal 
اهداف التنميه 

المستدامه المراد 
 تحقيقها

 كلية الزراعة

ظم تعزيز التنوع فى ن
زراعة الحبوب فى 
منطقة حوض البحر 

 االبيض المتوسط 

2020 
 جامعة بنى

 سويف

الحصول على تراكيب وراثية  - 1
جديدية مقاومة لالمراض وعالية 

 الجودة
تصميم نموذج بيولوجى اقتصادى  - 2

مستوى لتحقيق االستدامة على 
 المزرعة

تعريف الجينات المرتبطة ببعض  - 3
 الصفات 

 تنمية القدرات  - 4

 الزراعة
صغار وكبار 

 المزارعين

https\\primaobsevatory.unisit.it
\en\magazine\stories\cerealmal
.new-genetic-materrials-will-
produced-together-will-
anewcultivaion-sisten-will-
increase-thevariaty-of- cereal- 
in the miditerraean 

البعد البيئى 
واالقتصادى 

واالجنماعى من 
اور التنمية مح

المستدامة لرؤية 
2030مصر  

SDG3 
SDG1 

 كلية الزراعة

مشروع تطوير بعض 
جية المحاصيل االستراتي
اء) (القمح والذرة الصفر

لتحمل نقص المياه 
والنتيروجين فى 

ة االراضى المستصلح
مصر حديثا بمنطقة 

 الوسطى وتوشكى

2017/2020  
 جامعة بنى

 سويف

تعزيز التعاون بين المؤسسات  - 1
 المختلفة

الحصول على تراكيب وراثية  - 2
 لنقص المياه والنيتروجين  متحملة

ادخال نظام زراعة يساعد على  - 3
ترشيد استهالك المياه وزيادة كفاءة 

 استخدام االسمدة
 تنمية القدرات - 4

 الزراعة
صغار وكبار 

 المزارعين

https\\www.facebook.com\pag
es\catagory\college-univirsity-
conservation-agriculture- beni 
suef\1930218367\24719 

 البعد االقتصادى
واالجنماعى من 
محاور التنمية 

المستدامة لرؤية 
2030مصر  

SDG3 
SDG1 

 كلية الزراعة

ظهور ومصير 
المضادات الحيوية 
ومسببات االمراض 
المقاومة للمضادات 
الحيوية ومسببات 
االمراض المقاومة 

2019 
 جامعة بنى

 سويف

االستفادة من مياه الصرف  - 1
الصحى بعد خلوها من مسببات 

 االمراض
كروبات فى تحليل دور المي - 2

المضادات الحيوية ومسببات 
  االمراض

 /http://www.agri.bsu.edu.eg  الزراعة

 االستفادة من مياه
الصرف الصحى 

  بعد تنقيتها
SDG3 
SDG1 



                        جامعة بني سويف                                                                            
  كلية الزراعة
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ى للمضادات الحيوية ف
مياه الصرف الصحى 

مة بالمستشفيات وانظ
 المياه المستقبلية 

 كلية الزراعة

المؤتمر العلمى االول 
مى للكلية " البحث العل
قاطرة التنمية 

 الزراعية"

2019 
 جامعة بنى

 سويف

االرشاد الزراعى والمراكز الربط بين  .1
 البحثية الرشاد المزارعين

تفعيل عمل الجمعيات التعاونية االهلية فى  .2
  تسويق المحاصيل الزراعية

  

 /http://www.agri.bsu.edu.eg  الزراعة

 البعد االقتصادى
واالجنماعى من 
محاور التنمية 

المستدامة لرؤية 
2030مصر  

SDG3 
SDG1 
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  مكان االنعقاد  تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  التبعية  النشاط  م
ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني   1

 Serum level of CD154 and preسويف بعنوان
microRNA-146a in rheumatoid arthritis and 

cardiovascular risks among Egyptians  

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار  1/13/2019  1/13/2019

2  An overview of Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR) principle and main 

chemical and biological applications (Part I)  

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار  1/27/2019  1/27/2019

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني ورشة عمل   3
 :Advances in Precision Medicineسويف بعنوان

Tailoring Individualized Therapies 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار  2/3/2019  2/3/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني   4
 Microbial Gut-Brain Microbiome "ف بعنوانسوي

Access 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار  2/10/2019  2/10/2019

كلية الدراسات العليا -دورة قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو  5
  النانوتكنولوجى"للعلوم المتقدمة بعنوان 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار  2/12/2019  2/12/2019

6  Antimicrobial peptides modulate long-term 
memory  

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار  2/17/2019  2/17/2019

7  Post-antibiotic era: Phages and their 
enzymes for combating bacterial resistance  

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 قاعة السيمنار  2/24/2019  2/24/2019
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 المتقدمة
ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني   8

 Marine and River Pollutionسويف بعنوان
Caused by Polyciclic Aromatic 

Hydrocarbons 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 2/26/2019 2/26/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني   9
 MicroRNAs: A Next-Generation ofسويف بعنوان

Clinical Biomarkers 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 3/12/2019 3/12/2019

للعلوم المتقدمة ورشة عمل كلية الدراسات العليا   10
 Liver mesenchymal stem cells"بعنوان

ameliorate liver fibrosis" 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 3/17/2019 3/17/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالتعاون مع   11
الدوليبدار وبنك المعرفة المصري "آليات النشر  IOPدار نشر

 IOPنشر

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 3/26/2019 3/26/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني   12
 Whole cells as biocatalysts inسويف بعنوان

organic transformations 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 4/2/2019 4/2/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني   13
 Liver mesenchymal stem cellsسويف بعنوان

ameliorate liver fibrosis 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 4/7/2019 4/7/2019

المؤتمر الثالث لقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بكلية   14
الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف بعنوان 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 قاعة السيمنار 6/23/2019 6/23/2019
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التعريف ببرامج القسم المختلفة ودراسة سبل التعاون "
 المشتركة

 المتقدمة

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني ورشة عمل   15
 "Pharmasea"سويف بعنوان

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 6/25/2019 6/25/2019

 Theورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بعنوان  16
Overview of Phage Display 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 9/15/2019 9/15/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بمناسبة   17
التجهيز الفتتاحمركز تميز النانو تكنولوجي بجامعة بني سويف 

 Nanotechnology and materials Master"بعنوان
class" 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 10/9/2019 10/8/2019

ورشة عملمكتب متابعة شئون المبتعثين بجامعة بني سويفشرح   18
كافة شروط وتفاصيل وخطوات التقدم إلعالن البعثات الجديد 

 لعام ضمنالخطةالخمسيةالثامنة

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 10/16/2019 10/16/2019

الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني ورشة عمل كلية   19
 A Novel in Vitro Assay used forسويف بعنوان

Studying bone metabolism 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 10/26/2019 10/26/2019

ورشة عمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني   20
 ,Biostatistics in Biologicalسويف بعنوان

Medical, and Pharmaceutical Research 

كلية الدراسات 
العليا للعلوم 

 المتقدمة

 قاعة السيمنار 11/2/2019 11/2/2019

كلية الدراسات  11/12/2019 11/9/2019 المؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة   21
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2
3  

قاعة  6/3/2019 6/3/2019  كلية الدراسات   محاضرة عن فيرس كرونا المستجد وكيفية الوقاية منة 
  السيمنار

2
4  

قاعة  2/4/2019 2/4/2019  كلية الدراسات   ندوة عن إتخاذ القرارات وحل المشكالت
  السيمنار

2
5  

نظمت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ورشة عمل بعنوان 
(Waste management ) 

قاعة  7/4/2019 7/4/2019  كلية الدراسات 
  السيمنار

2
6  

مشاركة كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في مهرجان 
الدولي الثاني للوافدين بالجامعة مشاركة كلية الدراسات العليا 

  للعلوم المتقدمة في مهرجان الدولي الثاني للوافدين بالجامعة

  الجامعة 9/4/2019  9/4/2019  ادارة الجامعة

2
7  

 ندوة بعنوان (االمن والسالمة المهنية)
  

قاعة  9/4/2019 9/4/2019  كلية الدراسات 
  السيمنار

2
8  

فوز كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بمشروع بحثى فى 
مجال الطاقة النظيفة بعنوان (تصميم اجهزة تخزين الطاقة 

النظيفة واالقتصادية وقابلة للتطوير باستخدام المواد النانومتيرية 
  المختلطة 

  الجامعه 14/4/2019 14/4/2019 الجامعه

2
9  

شاركت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة فى ندوة بعنوان 
(علم النانو فى تشخيص وعالج والوقاية من السرطان ) 

  الجامعة 15/4/2019 15/4/2019  الجامعه 

العليا للعلوم  جامعة بني سويف
 المتقدمة

ندوة مكتب النشر الدولي بمركز تطوير األداء الجامعي بجامعة   22
بني سويف بعنوان النشر الدولي وأهميته ألعضاء هيئة 

 التدريس والباحثين

كلية الدراسات  12/18/2019 12/18/2019 
العليا للعلوم 

 المتقدمة
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  بالتعاون مع قسم علوم وتكنولوجيا النانو بالكلية 

3
0  

قامت كلية الدراسات للعلوم المتقدمة بزياره مع وفد من اعضاء 
هيئة التدريس وطالب وخريجى قسم التكنولوجيا الحيوية وعلوم 

  (Angel yeast) الحياة بالكلية لمصنع الخميرة ببنى سويف  

 15/4/2019 15/4/2019   

3
1  

 ورشة عمل بعنوان (التخطيط اإلستراتيجي)
  

قاعة  16/4/2019 16/4/2019  كلية الدراسات 
  السيمنار

3
2  

قاعة  5/5/2019 5/5/2019  كلية الدراسات   المؤتمر السنوى االول لقسم التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة 
  السيمنار

3
3  

مشاركة كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمه فى ورشة عمل 
  المواد النانومترية للتطبيقات البيئية والطبية والحيوية 

  الجامعة 3/6/2019 3/6/2019  ادارة الجامعة

3
4  

حصول كلية الدراسات على مشروع بحثى مصرى فرنسى 
بعنوان (متراكبات نانومترية من البروفيسكيتات النقية 

  ة واستخدامها فى تطبيقات الطاقة)عموالمط

  الجامعة 26/6/2019 26/6/2019  ادارة الجامعة

3
5  

حصول فريق بحثى بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على 
  الف يورو 200مشروع مصرى المانى بقسمة 

  الجامعة  28/7/2019 28/7/2019  ادارة الجامعة 

3
6  

العليا للعلوم المتقدمة وملتقي ( اليوم التعريفي لكلية الدراسات 
  التدريب التوظيف )

  

قاعة  14/9/2019 14/9/219  كلية الدراسات 
  السيمنار
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3
7  

 Celebrating our centre ofندوة بعنوان 
excellence in nanomaerials   

قاعة  8/10/2019 8/10/2019  كلية الدراسات 
  السيمنار

3
8  

  
استخدامات حديثة لتكنولوجا النانو لتنقية ندوة تعريفية عن  

  المياة وتخزين الطاقة 

قاعة  14/11/2019 14/11/2019  كلية الدراسات 
  المؤتمرات

3
9  

  إفتتاح المؤتمر الخامس لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة
جال فندق سى 

   بالغردقة

  الغردقة  9/12/2019 9/12/2019

4
0  

لبعض  الدراسات العليا للعلوم المتقدمةتمت زيارة إلي كلية 
طالب من كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف لتدريبهم 

علي األجهزة العلمية والمعملية الموجودة داخل المعمل 
  المركزي بالكلية

قاعة   12/1/2020 12/1/2020  كلية الدراسات 
  السيمنار

4
1  

ندوة توضيحية عن قسم التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة وقسم 
  علوم المواد وتكنولوجيا النانو لطالب من كلية العلوم التطبيقية 

  24/1/2020  كلية الدراسات 
  

قاعة   24/1/2020
  السيمنار

4
2  

بمدرج  22/2/2020 22/2/2020  كلية الدراسات   ندوة تعريفية بعنوان ( نشر ثقافة الجودة) لطالب الكلية
الكيمياء 
الطبية 
  بالكلية

4
3  

إدارة  4/3/2020 3/3/2020  الجامعة  مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية
  الجامعة
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  مبانى الكلية 30/7/2020 20/3/2020  كلية الدراسات   تعقيم مباني الكلية خالل فترة كورونا  
4
4  

االمتحانات قبل بدء تعقيم المدرجات والقاعات التي تعقد بها 
  االمتحان

مدرجات  22/9/2020 15/8/2020  كلية الدراسات 
  الكلية

4
5  

كلية  4/9/2020  4/9/2020  كلية الدراسات   بخصوص المساحة الخضراء المحيطة بالكلية 
الدراسات 

  العليا
  

  

  

  

  

  

  



 
 

73 
 

  

10  
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No/Fac
ulty 

هاسم الكلي  

Event 
الحدث/ 
 المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objecti
ves 

 االهداف

Sector القطاع   Target 
Group  

 الفئه المستهدفه

URL 
الموقع 

 االلكتروني

Sustainabl
e 

Developme
nt Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه 
االمراد تحقيقه  

كلية 
 العلوم

ج تعلم البرنام
 االحصائي 

SPSS 

 يناير- 26
)2019(  

معمل 
الحاسب 
ية اآللي بكل
 العلوم

دورة 
 تدريبية

 لرياضياتقسم ا
 وعلوم الحاسب

يقة مركز التحاليل الدق
ة وابحاث البيئة وخدم

 المجتمع

 SDG4 

كلية 
 العلوم

المشاركة في 
المؤتمرات 

 الدولية 

8 -10 
 فبراير

(2019) 

 6جامعة 
 اكتوبر

نشاط  
 علمي

 لرياضياتقسم ا
 وعلوم الحاسب

 SDG4   أعضاء هيئة التدريس

كلية 
 العلوم

مؤتمر جائزة 
 مصر للتميز

 الحكومي

ر فبراي 20 
(2019) 

قاعة 
 السيمينار
ة بمبني ادار

 الجامعة

 لرياضياتقسم ا نشاط علمى
 وعلوم الحاسب

 SDG4  أعضاء هيئة التدريس

كلية  ر فبراي 21 مؤتمر مكافحة قاعة  نشاط  الهيئه المعاونه  رياضياتقسم ال   
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األداريالفساد  العلوم  السيمينار (2019) 
ة بمبني ادار
 الجامعة

 والفنيين وعلوم الحاسب اداري

كلية 
 العلوم 

 الحدث التقني
 IBMتبع 

ر فبراي 24
2019 

جامعة 
 المينيا

ينشاط بحث  قسم الرياضيات 
 وعلوم الحاسب

  SDG3 الطالب

كلية 
 العلوم

برتوكول 
تعاون مع 

النادي 
 الرياضي

مارس  4
2019 

النادي 
 الرياضي

 قسم الرياضيات نشاط علمي
 وعلوم الحاسب

  SDG3 الطالب

كلية 
 العلوم

 اليوم العالمي
 للرياضيات

16 
مارس
2019 

جامعة 
األزهر 

 بنين

 قسم الرياضيات نشاط علمي
 وعلوم الحاسب

  SDG3 اعضاء هيئة التدريس

كلية 
 العلوم

فاعليات 
مشروع 
االتحاد 
 األوروبي

مارس  19
2019 

قاعة ا.د. 
علي 

 البحراوي

 قسم الرياضيات نشاط علمي
 وعلوم الحاسب

األعضاء + الهيئة 
 المعاونه

SDG3  

كلية 
 العلوم

هي اليوم الترفي
 للكلية

مارس  21
2019 

 1مدرج 
ليةبمنبي الك  

نشاط 
 ترفيهي

 قسم الرياضيات
 وعلوم الحاسب

  SDG3 الطالب

كلية  ي األنتاج العلم 2019مايو   Springer االعضاء قسم الرياضيات نشاط علمي   
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لدور النشر  العلوم
 الدولية

  وعلوم الحاسب
 

كلية 
 العلوم

المؤتمر 
 العلمي الثامن

لشباب 
 الباحثين

ابريل  14
2019 

قاعة ا.د. 
علي 

 البحراةي

 قسم الرياضيات نشاط علمي
 وعلوم الحاسب

  SDG4 جميع الفئات

كلية 
 العلوم

ريم احتفالية تك
اعالم بني 
 سويف

ابريل  16
2019 

مسرح 
 الجامعة

 قسم الرياضيات نشاط علمي
 وعلوم الحاسب

  SDG4 جميع الفئات

كلية 
 العلوم

ملتقي 
التوظيف 

عالسنوي الراب  

ابريل  16
2019 

قاعة ا.د. 
علي 

 البحراوي

 قسم الرياضيات نشاط علمي
 وعلوم الحاسب

 SDG4 جميع الفئات
 

 

         



 قسم الفيزياء –كلية العلوم 

77 
 

No/Fac
ulty 

هاسم الكلي  

Event 
الحدث/ 
 المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objecti
ves 

 االهداف
Sector القطاع   

Target 
Group  

 الفئه المستهدفه

URL 
الموقع 
االلكترو

 ني

Sustainab
le 

Developm
ent Goal 
ه اهداف التنمي
المستدامه 

المراد 
 تحقيقها

ومكلية العل  
المؤتمر 

ي السنو العلمي
اءلقسم الفيزي  

أبريل - 30
)2019(  

قاعة أ.د/ 
علي 

 بحراوي

نشاط  
 بحثي

 قسم الفيزياء

طالب و أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة والهيكل 

زياءاالداري بقسم الفي  

 

SDG4 

ومكلية العل  
في اليوم التعري

ياءقسم الفيزب  
رسبتمب 28  

(2019) 
مكلية العلو  

نشاط 
 تعريفي

الفيزياءقسم   
 الطالب المستجدين

 بكلية العلوم
 

SDG4 

ومكلية العل  
ورشه صيانه 
 الجهزه القسم

اكتوبر  3
(2019) 

قسم 
 الفيزياء

 قسم الفيزياء نشاط علمى
الهيئه المعاونه 

 والفنيين
 

SDG4 

ومكلية العل  
ورشه صيانه 
 الجهزه القسم

 10اكتوبر
(2019) 

قسم 
 الفيزياء

 قسم الفيزياء نشاط علمى
الهيئه المعاونه 

 والفنيين
 

SDG4 
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No/Faculty 
 اسم الكليه

Event 
الحدث/ 
 المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objectives 
 االهداف

Sector 
 القطاع

Target 
Group  
الفئه 

 المستهدفه

URL 
الموقع 

 االلكتروني

Sustainable 
Developme

nt Goal 
اهداف التنميه 

المستدامه 
 المراد تحقيقها

 العلوم

المؤتمر العلمي 
لم السنوي لقسم ع

 الحيوان

 يوليو 9
2019 

قاعة أ.د/ 
علي 

 بحراوي

قسم علم  نشاط  بحثي
 الحيوان

طالب و 
 أعضاء قسم
 علم الحيوان

http://www.b
su.edu.eg/Sh
owConfDetai
ls.aspx?conf

_id=494 
 

SDG4 

"  ورشة عمل
اولويات البحث 

 العلمي"

25 
ر سبتمب

2019 

مركز 
 - المؤتمرات
كورنيش 

 النيل

قسم علم  نشاط  بحثي
 الحيوان

 أعضاء هيئة
التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

 SDG4 

زيارة مدرسة 
اعدادية ببني 
با ماضي بمدينة ب
انلقسم علم الحيو  

يوم 
 ءاألربعا

6/11/
2019 

معمل د.  
مأمون 

م ومتحف قس
  علم الحيوان

المشاركة 
 المجتمعية

قسم علم 
الحيوان 

 بالتعاون مع
 وكالة الكلية
ئة لشئون البي
وخدمة 
 المجتمع

طالب 
 المدارس

 SDG4 

 زيارة مدرسة
الدعوة الخاصة 
عربي (الصف 

ي) الرابع االبتدائ
انلقسم علم الحيو  

يوم 
 االثنين

11/11/
2019 

معمل د. 
مأمون 

م ومتحف قس
  علم الحيوان

المشاركة 
 المجتمعية

قسم علم 
الحيوان 

 بالتعاون مع
 وكالة الكلية
ئة لشئون البي
وخدمة 
 المجتمع

طالب 
 المدارس

 SDG4 

 زيارة مدرسة
الدعوة الخاصة 
لغات (الصف 

ي) الرابع االبتدائ
انلقسم علم الحيو  

يوم 
 األربعاء

13/11/
2019 

( معمل د. 
 مأمون

م ومتحف قس
 علم الحيوان

( 

المشاركة 
 المجتمعية

قسم علم 
الحيوان 

 بالتعاون مع
 وكالة الكلية
ئة لشئون البي
وخدمة 
 المجتمع

طالب 
 المدارس

 SDG4 

دورة التحليل 
 االحصائي

السبت 
 3لمدة 

اسابيع 
16/11/

2019  
23/11/

2019  
30/11/

2019 

قاعة 
التدريب 
ومبكلية العل  

قسم علم  نشاط  بحثي
الحيوان 

 بالتعاون مع
 وكالة الكلية
لشئون 

الدراسات 
العليا 

 والبحوث

طالب 
الدراسات 
العليا و 

 أعضاء هيئة
التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

 SDG4 
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No/Facult
y 

 اسم الكليه

Event 
 المناسبه الحدث

Date 
 التاريخ

Place 
 مكان الحدوث

Objectives 
 القطاع   Sector االهداف

Target 
Group  

 الفئه المستهدفه

URL 
الموقع 

 االلكتروني

Sustainable 
Developmen

t Goal 
اهداف التنميه 

المستدامه المراد 
 تحقيقها

الطالب استقبال  كلية العلوم
 الجدد

سبتمبر   24
)2019( 

كلية العلوم 
الطالب المستجدين بكلية  قسم الكيمياء نشاط  تعريفي 1 مدرج

 SDG4  العلوم

دورة تدريبية  كلية العلوم
 للبتروكيماويات

 فبرايل 11-12
(2019) 

قاعة المرحوم 
د علي . ا

  البحراوي
 قسم الكيمياء  نشاط علمي

طالب الفرقة الرابعة 
كيمياء منفرد و تخصص 

 كيمياء جولوجيا
 

SDG4 

انشاء المدارس  كلية العلوم
 العلمية بالقسم

     ديسمبر 1
(2019) 

 قسم الكيمياء نشاط علمي قسم الكيمياء
أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة
 

 
SDG4 

تشكيل اللجنة  كلية العلوم
  العلمية بالقسم

     ديسمبر 1
 قسم الكيمياء علمى نشاط قسم الكيمياء (2019)

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

 
 

SDG4 

تفعيل الشعب  كلية العلوم
  العلمية بالقسم

     ديسمبر 1
أعضاء هيئة التدريس و  قسم الكيمياء نشاط علمى قسم الكيمياء (2019)

   الهيئة المعاونة
SDG4 
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No/
Fac
ulty 
اسم 
  الكليه

Event 
  الحدث/ المناسبه

Date 
  التاريخ

Plac
e 

مكان 
  الحدوث

Objectives 
  االهداف

Sector 
  القطاع

Target 
Group   
الفئه 

  المستهدفه

UR
L 

الموق
ع 

االلكتر
  وني

Sustainable Development 
Goal 

  اهداف التنميه المستدامه المراد تحقيقها

ب
دا

اآل
ة 

كلي
 

  الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه 

ر 
ص

 م
ية

رؤ
 و

مة
دا

ست
لم

ة ا
مي

لتن
ة ل

مي
قو

 ال
طة

لخ
ة ا

مد
 و

لة
كا

لو
ة ا

تر
 ف

الل
خ

2
03

0
  

ة 
ري

هو
جم

 ال
ت

ظا
حاف

 م
ي

باق
 و

ف
وي

س
ي 

 بن
ظة

حاف
 م

خل
دا

  

معالجة المشاكل الوطنية كالسالم 
  واألمن المجتمعي 

ليا
لع

ت ا
سا

را
لد

ا
  

ه 
را

تو
دك

وال
ر 

ستي
اج

لم
ب ا

طال
  

ت ا
سا

را
لد

ع ا
وق

م
يا 

عل
ل

  

تنمية الجانب المعرفي واالبتكاري 
  بالبحث العلمي 

 بحوث االساتذة واألساتذة المساعدين 
معالجة مشكلة التصحر وندرة المياه 

 وتغير المناخ 
استحداث برامج جديدة بالدراسات العليا 
 تواكب تطورات العصر 

 المؤتمرات العلمية والبحوث والندوات 

تحقيق اهداف التنمية المستدامة من 
خالل إجراء البحوث العلمية  التي 

تركز علي قضايا وندرة المياه وتنمية 
مصادر االنتاج وزيادته وفق رواية 

 م 2030مصر 

إجراء بحوث تعالج  المشكالت 
االجتماعية والقومية كالفقر والتصحر 

 وإضطراب المناخ ،وعيرها 

  
تشجيع المشاركة في المؤتمرات المحلية 
والدولية ذات العالقة بالمشكالت الدولية 

 والمحلية 

  
التحول الرقمي في مجال البحوث  

 والمخرجات اإلدارية 

  

تنمية المهارات القيسادية واإلدارية 
ورفع الكفاءة الحاسوبية والتعامل مع 

 عصر الرقمنة 

  

معالجة مشاكل األمن والسالمة 
واالستقرار المجتمعي من خالل البحوث 

 والرسائل العلمية 
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No/
Fac
ulty 
اسم 
  الكليه

Event 
  الحدث/ المناسبه

Date 
  التاريخ

Plac
e 

مكان 
  الحدوث

Objectives 
  االهداف

Sector 
  القطاع

Target 
Group   
الفئه 

  المستهدفه

UR
L 

الموق
ع 

االلكتر
  وني

Sustainable Development 
Goal 

  اهداف التنميه المستدامه المراد تحقيقها

  
استحداث دبلومات اكاديمية جديدة في 

 مجال الترجمة 

  
تحقيق توجيهات الدولة وتوجيهاتها في 

 مجال البحث العلمي 

  
وعملل خطة 2030تحقيق رؤية مصر 

 بحثية وإستراتيجية لتحقيقها 

ب
دا

اآل
ة 

كلي
 

   
ربط البحث العلمي بالجامعة والكلية 

 ومشاكل المجتمع المحلي 

مع
جت

لم
  ا

مة
خد

  

الطالب 
 والباحثين 

 
زيارة المصانع للوقوف على مشكالتها 

ويتضمن هذه المشكالت ضمن خطة 
  الكلية والجامعة البحثية 

   
التوعية باالثر البيئ على كافة نواحي 

 الحياة 
  الطالب 

مركز دراسة  اآلثر البيئي (بيت الخبرة 
 (  

   
االستفادة من مركز ثقافة بني سويف 

 أساتذة (الجامعة ) 
المجتمع 
 الخارجي 

  تطوير المراكز الثقافية  

  الطالب  القضاء على الظواهر الالخالقية    
القضاء عللى الظواهر الحديثة على 

  المجتمع مثل التحرش والتنمر 

      
رفع الوعي اآلثري والسياحي داخل 

  المحافظة 

     
  
  
  

    

     
المجتمع 
 الخارجي
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No/
Fac
ulty 
اسم 
  الكليه

Event 
  الحدث/ المناسبه

Date 
  التاريخ

Plac
e 

مكان 
  الحدوث

Objectives 
  االهداف

Sector 
  القطاع

Target 
Group   
الفئه 

  المستهدفه

UR
L 

الموق
ع 

االلكتر
  وني

Sustainable Development 
Goal 

  اهداف التنميه المستدامه المراد تحقيقها

 

توفير برامج دراسية متنوعة في مجاالت 
العلوم االجتماعية واإلنسانية، إذ يتوفر 

 21قسم ، تقوم بتدريس  14بالكلية 
برامج مميزة  4برنامج، باإلضافة إلى 

، وكذلك توفير نخبة من بمصروفات
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لبناء 

شخصية الطالب من جميع النواحي 
 العلمية والقيمية

  

بناء شخصية متوازنة تتسم بالقيم 
واألخالقيات اإلنسانية. ومواكبة 

  الحديثةللتطورات التكنولوجية 
  
ويُكسب الخريجين ما يتطلبه سوق  

 العمل من مهارات فنية وحياتية جديدة

شئون 
  الطالب
 

  الطالب

  2030في رؤية مصر 3/ 1الهدف 
تعزيز اإلتاحة وضمان جودة وتنافسية 

ات محركالتعليم، باعتبار التعليم من أهم 
  التنمية المستدامة

 

المكتبة السمعية البصرية لخدمة إنشاء 
  االحتياجات الخاصة.الطالب ذوي 

وكذلط قبو طالب الدمج في بعض أقسام 
  الكلية

  
وذوي تمكين المرأة والشباب 

من حقوقهم  االحتياجات الخاصة
  المادية وتعزيز قدراتهم البشرية

الطالب 
ذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

 

  2010في رؤية مصر  3/ 2الهدف 
تمكين المرأة والشباب والفئات األكثر 

حقوقهم السياسية  احتياًجا وضمان
  واالقتصادية واالجتماعية

 

القيام برحالت علمية ألماكن مصر األثرية 
القديمة والقبطية واإلسالمية والتعرف 

على تراث مصر الحضاري والثقافي 
والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته 

  ومراحله الكبرى

  
الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية 

  المتنوعةبروافدها الحضارية 
  الطالب

   2030في رؤية مصر  5/ 2الهدف 
تعزيز روح الوالء واالنتماء للهوية 

  المصرية وتنوعها الثقافي

 

تفعيل موقع الكلية لعرض الجداول 
الدراسية ونتائج الطالب، وكذلك منظومة 

الدفع االلكتروني للشريحة األكبر في 
قطاعات الجامعة وهم الطالب، يتم سداد 

المصروفات الدراسية، ورسوم استخراج 

  
تي تشمل كافة الوصول إلى الخدمات ال

اإلجراءات، والتعامالت المالية 
  بسهولة أكثر 

  الطالب
   2030في رؤية مصر  6/ 2الهدف 
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No/
Fac
ulty 
اسم 
  الكليه

Event 
  الحدث/ المناسبه

Date 
  التاريخ

Plac
e 

مكان 
  الحدوث

Objectives 
  االهداف

Sector 
  القطاع

Target 
Group   
الفئه 

  المستهدفه

UR
L 

الموق
ع 

االلكتر
  وني

Sustainable Development 
Goal 

  اهداف التنميه المستدامه المراد تحقيقها

بيانات الحالة والدرجات والدورات 
  التدريبية .. الخ إلكترونيا 

 

توفير برامج دراسية متنوعة في مجاالت 
العلوم االجتماعية واإلنسانية، إذ يتوفر 

 21قسم ، تقوم بتدريس  14بالكلية 
برامج مميزة  4برنامج، باإلضافة إلى 

 بمصروفات

  
القدرات العلمية والعملية وفق بناء 

   أحدث النظم التعليمية والمهنية
  الطالب

  2030في رؤية مصر  1/ 4الهدف 
االستثمار في البشر وبناء قدراتهم 

  اإلبداعية

 
توفير برامج تدريبية في مجاالت 

 تخصصية ومجاالت تكنولوجية متنوعة
  

زيادة كفاءة العنصر البشري وتنمية 
 سوق العملمهاراتهم لمواكبة 

    الطالب

 
نشر دليل إعداد البحوث العلمية لطالب 
المرحلة الجامعية األولى، وتقديم ورش 

 عمل عن كيفية إعداد البحوث العلمية
    الطالب تعزز ثقافة البحث العلمي لدي الطالب  

 
اشراك الطالب اجباريا في برامج محو 

األمية وتعليم الكبار باالشتراك مع الهيئة 
 القومية لمحو األمية وتعليم الكبار

  
اتاحة الفرص التعليمية للجميع 

وخاصة من فاتهم قطار التعليم من 
 كبار السن

  

  2030في رؤية مصر  3/ 4الهدف 
تعزيز الروابط بين التعليم والبحث 

  العلمي والتنمية
  

         
 

 



 

 
0 

 

    ةالتجار  كلية                جامعة بين سويف              

 

 تقرير انتًُيخ املستُدايخ
 نكهيخ انتجبرح جبيعخ ثُي سويف

 (2030)يف ضوء رؤيخ يصر 
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 انصفحخ املوضوع
 0 0202مفيوم رؤية مصر  : أولا 

 4 مفيوم التنمية المستدامة : ثبَيبا 

 5 أبعاد التنمية المستدامة : ثبنثبا 

 6 "0202أىداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر :  راثعبا 

 9 دور تقنية المعمومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة : خبيسبا 

 11 0202ضؤء رؤية مصر محاور وأىداف التنمية المستدامة لكمية التجارة في  : سبدسبا 

 11 القضاء التام عمي الفقر -أ

 10 القضاء التام عمي الجوع -ب

 14 الصحة الجيدة والرفاىية -ج

 17 التعميم الجيد -د

 19 المساواة بين الجنسين -ىـ 

 01 المياه النظيفة والنظافة الصحية -و

 00 الصناعة واالبتكار واليياكل االساسية -ز

 00 أوجو عدم المساواةالحد من  -ح

 04 مدن ومجتمعات محمية مستدامة -ط

 07 السالم والعدل والمؤسسات القوية -ى

 08 عقد الشراكات لتحقيق االىداف -ك 

 02 المرفقات:  سبثعب
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قامت الحكومة ممثمة في وزارة التخطيط والمتابعـة واصصـالح اصداري بدعـداد 

والتــــي  0214منــــا ينــــاير  0202اســــتراتيجية التنميــــة المســــتدامة رؤيــــة مصــــر 
ـــ  عـــام  تطـــوير ، تســـتيدف ـــدة حت ـــة مصـــر الجدي ـــة لتنمي                    ، 0202وصـــيارة رؤي

لتكون بمثابـة خارطـة طريـق لـتعظم اصسـتفادة مـن اصمكانيـات المتاحـة ورفـ  الميـزة 
التنافســية وتعمــل عمــ  إعــادة إحيــاء دور مصــر التــاريخي فــ  ريــادة اصقمــيم وعمــ  
توفير حياة كريمـة لممـواطنين، ولقـد تـم اصعتمـاد فـ  إعـداد ىـاه االسـتراتيجية عمـ  

تمــ  المــدني والقطــاع الخــار والــوزارات الــنيا التشــاركي مــ  ممثمــي منظمــات المج
 والخبراء واألكاديميين.

 
 
 
 
 
 
 

" فــي أن تكــون  0202التنميــة المســتدامو "رؤيــة مصــر  وتتمثــل إســتراتيجية
، اات اقتصــاد تنافســي ومتــوازن ومتنــوع يعتمــد عمــ  0202مصــر الجديــدة بحمــول 

لمشـاركة، اات نظـام االبتكار والمعرفة، قائمـة عمـ  العدالـة واصنـدماج االجتمـاعي وا
أيكولــــوجي متــــزن ومتنــــوع، تســــتثمر عبقريــــة المكــــان واصنســــان لتحقــــق التنميــــة 

 المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
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 االتحــاد أصــدره منشــور فــي مــرة ألول" المســتدامة التنميــة" مصــطم  ظيــر
ــم واســ  نطــاق عمــ  تداولــو ولكــن ،1982 ســنة البيئــة حمايــة أجــل مــن الــدولي  ل
 باســم المعــروف" المشــترك مســتقبمنا" تقريــر فــي اســتخدامو ُأِعيــد أن بعــد إال يحــدث

 التابعـة والتنميـة لمبيئـة العالميـة المجنـة عن 1987 صدر والاي ،"برونتالند تقرير"
 النرويا. وزراء رئيسة إشراف تحت المتحدة األمم لمنظمة

 لحاجيـات تسـتجيب التـي التنميـة" بأنيـا المستدامة التنمية التقرير عّرف وقد
 ، ويركـز"احتياجاتيا تمبية عم  القادمة األجيال قدرة لمخطر ُتعرِّض أن دون الحاضر

 الحاجــات أو االحتياجــات فكــرة ىمــا محــوريتين فكــرتين عمــ  ضــمنيا التعريــف ىــاا
 تُـولى  أن تسـتحق التـي فقراً  األكثر االجتماعية لمفئات الحاجات األساسية وخصوصا

 ةالحاليـــ لمحاجـــات االســـتجابة عمـــ  البيئـــة قـــدرة محدوديـــة وفكـــرة كبـــرى  أىميـــة
 .المتوفرة والتقنيات السائدة واالستيالك اصنتاج أنماط ظل في لمبشرية، والمستقبمية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التــي التنميــة وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن يمكــن تعريــف التنميــة المســتدامة بانيــا
 تمبيــة عمــ  القادمــة األجيــال بقــدرة اصضــرار أو المســاومة دون الحاضــر إحتياجــات تمبــي

 اصعتبــارات بــين تــوازن وجــود ضــرورة عمــ  المســتدامة التنميــة ترتكــز حيــث إحتياجاتيــا،
ـــة اصقتصـــادية ـــة واصجتماعي ـــد والبيئي ـــة الالزمـــة والخطـــط اصســـتراتيجيات وضـــ  عن  لتمبي
 .المستقبمية اصحتياجات
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تسع  التنمية المستدامة إل  التوفيق بين ثالثة أبعاد وىـم البعـد االقتصـادي 
 والبعد االجتماعي والبعد البيئي.

 
 

 رفاىيتـو ويحسـن األساسـية اصنسـان حاجيـات جمي  يغطي ما بدنتاج ويتعمق
 عبــر المتاحــة والتقنيــات اصنتاجيــة القــدرات تطــوير يســتدعي وىــاا عيشــو، ومســتوى

 اصنتـــاج أســاليب وتبنــي االســتثمار، عمــ  المقــاوالت وتحفيــز العممــي البحــث دعــم
 .اصنتاجية مضاعفة أجل من الحديثة واصدارة

 
 

 ولممـــوارد لمثـــروة عـــادل توزيـــ  عبـــر ُمـــدِما نمـــو والـــك مـــن خـــالل ضـــمان
رسـاء عادلـة، ضـريبية ومنظومة  أفـراد لجميـ  الحـق يـوفر اجتماعيـة حمايـة نظـام وا 
 أخطــار ضــد وتــأمينيم الصــحية الخــدمات عمــ  الحصــول فــي تمييــز بــدون المجتمــ 
 .الحياة

 
 

 

 البيئــة عمــ  اصنتاجيــة لألنشــطة الضــارة اآلثــار مــن الحــد عمــ  بالعمــل والــك
 مصــادر اســتعمال تطــوير إلــ  والســعي المتجــددة، ريــر لممــوارد الرشــيد واالســتيالك

عادة المتجددة الطاقة  .المخمفات تدوير وا 
 
 
 

 

 انجعد  القتصبدي(1

 انجعد  الجتًبعي(2

 انجعد انجيئي(3
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ـــة والسياســـية  ـــة والبيئي ـــد مـــن االىـــداف االقتصـــادية واالجتماعي ـــاك العدي ىن

 ألىــم اسـتعراض يمـي " ، وفيمـا0202صسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة "رؤيـة مصـر 
 فـي مباشرة التأثير شأنيا من التي البنود بعض خالل من المستدامة التنمية أىداف

   :في المجتم  المعيشية الظروف
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

تيدف االستدامة االقتصادية في مجال المياه إل  ضمان إمداد كاٍف من المياه  (1
والريفية، ورف  كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية 

وتيدف االستدامة االجتماعية إل  تأمين الحصول عم  المياه في المنطقة الكافية 
لالستعمال المنزلي والمشاري  الزراعية الصغيرة لألرمبية الفقيرة. وتيدف االستدامة 
البيئية إل  ضمان الحماية الكافية لممستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد 

 متيا اصيكولوجي.المياه العابة وأنظ
 

: أْداف إسرتاتيجيخ انتًُيخ املستدايخ "رؤيخ  "2030يصر  "راثعبا
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تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الغااء إل  رف  اصنتاجية الزراعية واصنتاج  (0
من أجل تحقيق األمن الغاائي اصقميمي والتصديري. وتيدف االستدامة االجتماعية 
 إل  تحسين اصنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان األمن الغاائي المنزلي

البيئية إل  ضمان االستخدام المستدام والحفاظ عم  األراضي وتيدف االستدامة 
 والغابات والمياه والحياة البرية واألسماك وموارد المياه.

 

تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الصحة إل  زيادة اصنتاجية من خالل  (0
الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة واألمان في أماكن العمل. وتيدف 

مة االجتماعية فرض معايير لميواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر االستدا
. وتيدف االستدامة البيئية إل   وضمان الرعاية الصحية األولية لألرمبية الفقيرة

 ضمان الحماية الكافية لمموارد البيولوجية واألنظمة اصيكولوجية واألنظمة الداعمة 
 لمحياة.

 

في مجال المأوى والخدمات  إل  ضمان اصمداد الكـافي تيدف االستدامة االقتصادية  (4
وتيـدف االسـتدامة االجتماعيـة  ، واالستعمال الكفء لموارد البنـاء ونظـم المواصـالت

ــ  الصــرف  ــ  الســكن المناســب بالســعر المناســب باصضــافة إل ضــمان الحصــول عم
 وتيـــدف االســـتدامة البيئيـــة إلـــ  ضـــمان ، الصـــحي والمواصـــالت لألرمبيـــة الفقيـــرة

 االستخدام المستدام أو المثالي لألراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
 

 لـراس فعـاال اسـتخداما الشـركات السـتدامو واسـ  نطـاق عمـي المقبـول المعيار يشكل (5
 االقتصـادية القيمـة انيا عمي عاده االيكولوجيو الكفاءة ىاه وتحسب. الطبيعي المال
 شـعبيتيا الفكـرة ىـاه ، المجمـ  اصيكولوجي باثرىا يتعمق فيما ما شركو تضيفيا التي

ــــــــس ــــــــالمي المجم ــــــــال الع ــــــــة لالعم ــــــــة أجــــــــل مــــــــن التجاري                                          المســــــــتدامة التنمي
 وخـدمات سـم  تقـديم خـالل مـن االيكولوجيـو الكفـاءة تتحقـق : "التالي التعريف تحت

 التقميـــل مـــ  ، الحيـــاة نوعيـــو وتجمـــب البشـــرية االحتياجـــات تمبـــي تنافســـيو بأســـعار
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 يتمشـ  مسـتوي إل  الحياة دوره طوال الموارد وكثافة االيكولوجيو اآلثار من تدريجيا
 . " التحمل عمي األرض قدره م  األقل عمي

 

 والنمو االقتصادية الكفاءة زيادة إل  في مجال الدخل االقتصادية االستدامة تيدف (6
 المشاري  دعم إل  االجتماعية االستدامة وتيدف. الرسمي القطاع في العمل وفرر
 وتيدف ، الرسمي رير القطاع في الفقيرة لألرمبية الوظائف وخمق الصغيرة

 لمنمو الضرورية الطبيعية لمموارد المستدام االستعمال ضمان إل  البيئية االستدامة
 الفردي الدخل في الزيادة إل  ايضا وتيدف والخار العام القطاعين في االقتصادي

 .االجتماعي الرفاه لتحقيق
 

 واليندسة الجديدة لألوروبانيو الحديثة الحركات تعمل المستدامة اليندسة في (7
 يقدر والاي البناء تجاه مستدام نيا تعزيز عم  الجديدة الكالسيكية المعمارية
 النقيض عم  ىاا،  الكالسيكي والتصميم المعمارية والتقاليد الاكي النمو ويطور

 الفردية السكنية العقارات معارضة عن فضال الدولي، واألسموب الحديثة العمارة من
 بدأ االتجاىين كال كبيرة، بيئية وآثار طويمة انتقال مسافات م  ، الضواحي وامتداد

 ترتبط بينما االقتصاد بمجال الغالب في المستدامة البنية وترتبط. الثمانينات في
 .أكثر بشكل البيئي بالمجال الطبيعية المناظر ىندسة
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 تســتطي  التنافســية، القــدرات التكنولوجيــات فيــو تحــدد الــاي العصــر ىــاا فــي
ــة ــي ميمــاً  دوراً  تمعــب أن المعمومــات تقني  تســخير يمكــن إا ، المســتدامة التنميــة ف

 مسـتدامة تنميـة إحـالل أجـل من المعمومات تقنية توفرىا التي الالمتناىية اصمكانات
 التنميـة أجـل مـن التكنولوجيـا تعزيـز خـالل مـن والـك ، وبيئية واجتماعية اقتصادية
 :يمي كما المستدامة

 والتطــوير البحــث أنشــطة تعزيــز -1
 الجديـدة المـواد تكنولوجيـا لتعزيـز

ــــــــــــــــا  المعمومــــــــــــــــات وتكنولوجي
ـــــــات ، واالتصـــــــاالت  والتكنولوجي

 القابمـة اآلليـات واعتماد الحيوية،
  .لالستدامة

 المؤسســــــــــــات أداء تحســــــــــــين -0
 مـــــدخالت خـــــالل مـــــن الخاصـــــة

 التكنولوجيـات إلـ  مستندة معينة
ـــة،  اســـتحداث عـــن فضـــالً  الحديث

 .التكنولوجيا وحاضنات مدن تشمل جديدة مؤسسية أنماط
 أىــداف تحقيــق بيــدف واالبتكــار، والتكنولوجيــا العمــوم فــي القــدرات بنــاء تعزيــز -0

 القـدرات بنـاء أن والسـّيما المعرفـة، عمـ  القـائم االقتصـاد في المستدامة التنمية
 فــرر وتوليــد االقتصــادي النمــو وزيــادة التنافســية لتعزيــز الوحيــدة الوســيمة ىــو
 .الفقر وتقمير جديدة عمل

: دور  انتًُيخ حتقيق يف املعهويبد والتصبلد تقُيخ خبيسبا
 المستدامة
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 معمومـاتي مجتمـ  إلـ  المجتمـ  تحويـل إلـ  تيدف التي والبراما الخطط وض  -4
ـــث ـــتم بحي ـــات إدمـــاج ي ـــدة التكنولوجي ـــي الجدي ـــة واســـتراتيجيات خطـــط ف  التنمي

 .عالمية أىداف تحقيق عم  العمل م  ، واالقتصادية االجتماعية
 التركيــز مــ  لمتكنولوجيــا جديــدة واســتراتيجيات لالبتكــار وطنيــة سياســات إعــداد -5

   .واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا عم 
 منيــا، الفائــدة تحقــق لكــي األفــراد إلــ  فعالــة بصــورة والمعمومــات المعــارف نقــل -6

 التنميــة أجــل مــن االتصــاالت تشــمل حيــث االتصــاالت، خــالل مــن الــك ويكــون
 المتعددة والطرق المجتمعية، لمتنمية الموجية اصااعة مثل الوسائط من الكثير

ــــربط اصنترنــــت وشــــبكة لمتــــدريب الوســــائط ــــيم ورجــــال البــــاحثين بــــين لم  التعم
 المعمومــــات وبمصــــادر الــــبعض ببعضــــيا المنتجــــين ومجموعــــات والمرشــــدين

 .العالمية
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تسعي كميـة التجـارة جامعـة بنـي 
تحقيــق ســويف الــي تمكــين طالبيــا مــن 

ــــة  إمكانــــاتيم وتقــــديم مســــاىمات إيجابي
 تــؤدي إلــ  ازدىــار المجتمــ  واألمــة ككــل

رــــرس روح التفــــاني  والــــك مــــن خــــالل
لممجتمــــ  وااللتــــزام برفــــ  المجموعــــات 

إلــ  تمكــين  الكميــةوتســع  ،  الميمشــة
جتماعيــــــــة االطــــــــالب مــــــــن خمفيــــــــات 

ة مختمفــة عــن طريــق التعمـــيم واقتصــادي
وثقافـــــة إشـــــراك المجتمـــــ ، وتعتقـــــد أن 
التعمــيم الجيــد ىــو ســالح قــوي لضــمان 

ولتعزيـــز ىـــاا ، عـــالم ال أثـــر فيـــو لمفقـــر
، لـربط  بتنميـة الـوعي بشـأن الحقـائق االجتماعيـة فدن الكميـة تسـعي الـي العمل

، االجتمــاعيالثقــافي و  نخــراط فــي التغييــرالطــالب بالمجتمعــات وتمكيــنيم مــن اص 
وتسعي الكميـة الـي محاولـة القضـاء عمـي الفقـر ويتضـ  الـك مـن خـالل النقـاط 

 االتية:
التعميم الجيـد لمطـالب وتـأىيميم عمميـًا وعمميـًا لسـوق العمـل مـن خـالل الـدورات  -1

الخاصة بالجيـاز المركـزى لممحاسـبات ودورات المعيـد المصـرفي باالضـافة الـي 

. 
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ممــا يســاعد الطــالب عمــي إيجــاد فــرر العمــل دورات المغــات والحاســب االلــي، 
بالـدورات الخاصــة المناسـبة، ومرفـق لسـيادتكم بيـان 

 .0219/0202 بالطالب خالل العام المالي

مــدادىا بالبيانــات  -0 التنســيق مــ  وحــدة التوظيــف ومتابعــة الخــريجين بالجامعــة وا 
 والمعمومات الخاصة بالطالب والك لمتابعة توظيف خريج  الكمية.

المتابعة م  وزارة المالية بشأن البيانات الخاصة بأوائـل الخـريجين مـن خريجـي  -0
فير مجـاالت العمـل المناسـبة والـك لتـو  0219حتي خريج  دفعة  0215دفعة 

                      ليـــــؤالء الخـــــريجين وتحقيـــــق االســـــتفادة القصـــــوى مـــــنيم، ومرفـــــق لســـــياتكم 
ـــن  ـــة عـــن االعـــوام م ـــوزارة المالي                    0215الكشـــوف المرســـمة ل

 .0219حت  

ــك  -4 إجــراء العديــد مــن بروتوكــوالت التعــاون مــ  البنــوك والمصــان  والنقابــات وال
                  لتــدريب الطــالب وتــأىيميم لســوق العمــل وتــوظيفيم داخــل القطاعــات المختمفــة،

بيــان بــالبروتوكوالت التــي تمــت خــالل العــام   ومرفــق لســيادتكم
 .0219/0202المالي 

 

 

 

 

 

مرفق%20رقم%20(1)%20انجازات%20اقسام%20الكلية.pdf
مرفق%20رقم%20(5)%20تعيين%20اوائل%20الخريجين.pdf
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عم  المدى الطويل حول البحوث التـي  التجارةكمية ستراتيجية إتتمحور 
ومنيا مشكمة الجوع والك تطبيقًا الستراتيجية التنمية  تعالا المشاكل المجتمعية

،  0202المســـتدامة ورؤيـــة مصـــر 
ـــي  ـــي القضـــاء عم ـــة ال وتســـعي الكمي
الجوع والفقر من خـالل تقـديم الـدعم 
                          والمســـــــــــــــــــــــاعدات لمطـــــــــــــــــــــــالب

مـــــن خـــــالل النقـــــاط  ويتضـــــ  الـــــك
 -االتية:

دعم صندوق الكتاب لمطـالب بمبمـ   -1
جنية مـن مـوارد الكميـة  522222

الااتيـــة، والـــك لمســـاعدة الطـــالب 
الغيــر قــادرين عمــي شــراء الكتــاب 

 الجامع .
إقامــة دورات تنميــة بشــرية مجانيــة  -0

لمطـــالب والـــك بالتعـــاون مـــ  وزارة 
مختمفـــة والـــك بالتعـــاون مـــ   الشـــباب والرياضـــة، وكـــالك تقـــديم دورات لغـــات

 المراكز المتخصصة داخل وخارج الجامعة.
عمل أبحاث اجتماعية لمطالب والـك لتحديـد الطـالب الغيـر قـادرين عمـي سـداد  -0

بيـــان  المصـــروفات الدراســـية خـــالل العـــام، ومرفـــق لســـيادتكم 
 . 0219/0202بالدعم والتبرعات العينية والنقدية لمطالب خالل العام المالي 

 ة(  انقضبء انتبو عهي اجلوع

مرفق%20رقم%20(4)%20التبرعات%20والدعم.pdf
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التاس  لمتكافل االجتماعي بقاعة الشيداء بكمية التجارة إقامة المعرض الخيري  -4
ــام بافتتاحــة  ــدة عمــي الطــالب، حيــث ق ــس الجــاىزة الجدي ــك لتوزيــ  المالب وال

رئـــيس الجامعـــة وكـــان يضـــم أكثـــر مـــن  –االســـتاا الـــدكتور/ منصـــور حســـن 
 قطعة مالبس جديدة وعصرية. 0752

 
 

اســـتثنائية مميئـــة فـــي خمـــق بيئـــة شـــبابية كميـــة التجـــارة  تتمثـــل فمســـفة
تعيــد  بالطاقــة والموىبــة والتنــوع الثقــافي

، وتسعي الكمية الـي تحديد مستقبل مصر
المحافظة عمـي الصـحة وتقـديم االنشـطة 
التعميميـــة الترفيييـــة والصـــحية وال ســـيما 
ــــــة ــــــة الحالي ــــــة العالمي ــــــي ظــــــل االزم                       ف
) وبــاء كورونــا المســتجد(، ويتضــ  الــك 

 قاط االتية:من خالل الن
 ســويف بنــي جامعــة التجــارة كميــة قامــت -1

ــــا ــــي الســــاعات من ــــرار االول ــــق لق  تعمي
 االيـــام وحتـــي مـــارس 14 فـــي الدراســـة
 عـددىا بمـ  المنصـات مـن العديـد عمي محاضراتيا برف  مايو شير من االولي

ـــة( LMS) منصـــة وىـــي منصـــات( 4) ـــي بجامع ـــ  ومنصـــة ســـويف بن  الموق
ــي ــة االلكترون ــي ليــا المخصــر لمكمي ــي جامعــة موقــ  عم  ومنصــة ســويف بن

 .(Facebook)االجتماعي  التواصل
 شـــيرين مـــن أقـــل فـــي فييـــا اشـــترك( التجـــارة كميـــة محاضـــرات قنـــاة)  انشـــاء -0

 ليـاة المشـاىدات عـدد وبمغـت فيديو(  152) عدد نشر وتم(  طالب 4202)
 الطالــب تفاعــل نتــائا جــاءت ولقــد مشــاىدة 50822 مــن أكثــر الفيــديوىات

 انصحخ اجليدح وانرفبْيخ -ج
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 فقـط االنجميزيـة المغـة لشـعبة بثيـا تـم التي المحاضرات بمغت حيث جداً  عالية
 لشـعبة بثيـا تـم التـي المحاضرات بخالف المنصات جمي  عمي محاضرة 007
المســتندات  االربعــة، ومرفــق لســيادتكم  لمســنوات العربيــة المغــة

 .لقناة التعميمية واالجراءات المتبعة في ظل أزمة كوروناالخاصة بتفعيل ا
محاضــره  052عمـي مســتوي الدراسـات العميــا والبــراما المينيـو تــم بـث حــوالي  -0

، لطــالب الــدبمومات والماجســتير و الــدكتوراه المينيــو لجميــ  االقســام العمميــو
بالمحاضرات التي تم بثيـا عمـي المنصـة  ومرفق لسيادتكم بيان 

ــــــــا بدايــــــــة تعميــــــــق الدراســــــــ                                       مــــــــارس 14ة فــــــــي والقنــــــــاة التعميميــــــــة من
 .0202وحتي شير مايو 

وعمي مستوى االنشطة االخري فقد قامت الكميـة بـاجراء العديـد مـن المسـابقات  -4
الرياضية والعممية والفنية ومسـابقات اكتشـاف المواىـب داخـل الكميـة، ومرفـق 

مســــابقات بالمســــتندات الخاصــــة بــــاجراء ال لســــيادتكم بيــــان 
 . 0219/0202واالنشطة التعميمية والثقافية والرياضية خالل العام 

برعايــة مســابقة كميــة التجــارة االســتاا الــدكتور/ عميــد  الســيد ومــن ناحيــة اخــري قــام -5
تحــت شــعار ) كميــة التجــارة بتمعـب رياضــة وعنــدىا مواىــب ( ولقــد كانــت الكترونيـة 

ــرًا مــن طــالب  ــواًل كبي ــدة القــت قب ــة ،فكــرة جدي ــات الكمي ــي  وطالب وتعتمــد فكرتيــا عم
ممارسة الرياضة واليوايات من المنزل وتصوير فيديوىات المتسابقين و ترسل الي 
إدارة رعاية الشباب بالكمية أو أسرة طالب من اجل مصر ويـتم نشـرىا عمـي صـفحة 
طالب الكمية الاين يشتركون فـي تحكـيم ىـاه المسـابقة بنفــسيم  مـن خـالل حصـر 

وقد قدم عميد الكميـة ىـدايا خاصـة  ، اركات وعدد التفاعالت لكل متسابقعدد المش
 -لمفائزين الثالثة الاين تصدروا الترتيب وىم :

 غخ الشبرح ( يف نانفرقخ انثبَيخ) انطبنجخ / صفبء جبثر -أ
 انغُبء( يف انفرقخ انثبَيخ)انطبنجخ / آلء شعجبٌ  -ة
 قراءح انقرآٌ( يف انثبنثخانفرقخ )انطبنت / عجد انرمحٍ يغرثي  -ج

مرفق%20رقم%20(8)%20تداعيات%20فيروس%20كورونا%20والقناة%20التعليمية.pdf
مرفق%20رقم%20(2)%20تقرير%20البث%20الالكتروني%20للمحاضرات.pdf
مرفق%20رقم%20(6)%20الانشطة%20التعليمية%20والرياضية%20والترفيهية.pdf
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 تســعي كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف 

 الجيـــد التعمـــيم إلـــ  الوصـــول ضـــمان إلـــ 
ــــــة بالوســــــائل ــــــر التقميدي ــــــة، وري  التقميدي

 المعمومـــــــــــات تكنولوجيـــــــــــا واســـــــــــتخدام
 واالتصاالت في التعميم والك لجعـل التعمـيم

التعمـــيم  الكميـــة أن وتعتبـــر ســـيولة،  أكثـــر
 التنميــــة خطــــة ضــــمن القضــــايا أىــــم ىــــو

 بشـكل يؤثر أنو إا 0202 لعام المستدامة
 عمـ  األخـرى األىـداف تحقيق عم  مباشر
 .المجتم  مستويات جمي 
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وتسعي انكهيخ ايل حتقيق انتعهييى اجلييد  
 يٍ خالل التي:

تطــــــوير المــــــدرجات وقاعــــــات التــــــدريس  -1
وتـوفير أجيــزة العــرض والشاشــات الاكيــة 
التفاعميـــــة بيـــــا والـــــك لمواكبـــــة أحـــــدث 
ـــيم وضـــمان تقـــديم  التكنولوجيـــا فـــي التعم
مســتوى تعميمــي راقـــي ومتميــز لمطـــالب، 

ـــــــق لســـــــيادتكم                  ومرف
ــــــان بالمســــــتندات الخاصــــــة بتطــــــوير  بي
القاعــــــات والحصــــــول عمــــــي الشاشــــــات 
التفاعميـــــة داخـــــل القاعـــــات والمـــــدرجات 

 بالكمية. 
إنشاء وحدة تطوير البحث العممـي والنشـر  -0

الــدولي بالكميــة، والــك بيــدف إعــداد وتطــوير الخطــة البحثيــة لمكميــة وربطيــا 
، وتحديــد االولويــات البحثيــة بشــكل دوري، وتحديــد مــدي 0202برؤيــة مصــر 

                            إرتبــــــــــــاط موضــــــــــــوعات الماجســــــــــــتير والــــــــــــدكتوراه بالكميــــــــــــة بخطــــــــــــة
  مي في مصر.البحث العم

إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكمية، والك بيدف نشر ثقافـة القيـاس والتقـويم  -0
بـــين الطـــالب والعـــاممين واعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بالكميـــة، وتـــوفير االليـــات 
المناســبة التــي تســم  لمطــالب بالمشــاركة بــارائيم فــي صــناعة واتخــاا القــرار 

وتقيـيم االداء ممـا يـؤدي  وتقييم مستوي جودة ادارة وتنفيا العمميات التعميميـة
                                             الـــــــــــــي رفـــــــــــــ  مســـــــــــــتوى العمميـــــــــــــة التعميميـــــــــــــة داخـــــــــــــل الكميـــــــــــــة، 

مرفق%20رقم%20(7)%20تطوير%20قاعات%20الامتحانات.pdf


 

 
18 

بيـان بالمسـتندات الخاصـة بانشـاء الوحـدات   ومرفق لسيادتكم 
 االدارية داخل الكمية.

إتاحــة جميــ  المحاضــرات عمــي منصــة الجامعــة وصــفحة الكميــة الرســمية عمــي  -4
القنــاة التعميميــة عمــي موقــ  مواقــ  التواصــل االجتمــاعي )فــيس بــوك( وكــالك 

 مارس الماضي. 14)يوتيوب( والك منا بداية تعميق الدراسة في 
تطــوير الموقــ  االلكترونــي لمكميــة وتزويــده باحــدث المســتجدات والــك لتمكــين   -5

الطالب من معرفة اخر االخبار والتعميمات، وكالك اتاحة كتاب انجازات الكميـة 
المـالي  اقسـام الكميـة خـالل العـامات كافـة والاي يحتوي عمي معمومـات وانجـاز 

عمــــي موقــــ  الكميــــة والــــك لمســــاعدة الطــــالب فــــي الحصــــول عمــــي  0219
 المعمومات الضرورية والالزمة لتطوير العممية التعميمية. 

تطوير ودىان مبني الكميـة وصـيانة قاعـات االمتحانـات وعمـل دىانـات وقواطـ   -6
وكــالك تــوفير كرســي طالــب بمســند بــالطوب وفواصــل خشــبية بــين القطاعــات، 

من الخشب الزان والقاعدة من االسـفنا والجمـد االسـكاي، والـك بيـدف تـوفير 
 التعمـيم، ومرفـق لسـيادتكم البيئة المناسبة لمطـالب فـي عمميـة

المســتندات الخاصــة بتطــوير 
اعـــات االمتحانـــات وقاعـــات ق

 الشعبة.  

مرفق%20رقم%20(3)%20انشاء%20الوحدات%20الجديدة.pdf
مرفق%20رقم%20(7)%20تطوير%20قاعات%20الامتحانات.pdf
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 0202 مصـــر إســـتراتيجية تنفيـــا إطـــار فـــي
 الفتـــــــاح عبـــــــد الـــــــرئيس وتوجييـــــــات

 بضـــرورة الجميوريـــة رئـــيس السيســـي
 المجتمـــــــ  فـــــــي المـــــــرأة دور تعزيـــــــز

 عمميــــــة فــــــي اصيجابيــــــة ومشــــــاركتيا
الفـــرر  تكـــافؤ مبـــدأ وتحقيـــق التنميـــة

كميـة التجـارة بجامعـة بنـي فقد حرصـت 
ســـويف عمـــي تعزيـــز دور المـــرأة فـــي 
المشــــاركة فــــي كافــــة االدوار والميــــام 
داخــل الكميــة ويتضــ  الــك مــن خــالل 

 -النقاط االتية:

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلُسني ثني املسبواح -ه
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 تقمـدت حيـث محوريـا كمية التجـارة جامعـة بنـي سـويف دورا في المرأة دور يعد -1

 برئاسـة منصب وكيل الكمية ومـرورامن  بداية اليامة المناصب من عدد المرأة
اصداريــة،  الوظــائف مـن العديــد جانـب إلــ  األقسـام العمميــة داخـل الكميــة والـك

 التـــي المناصـــب مـــن يوضـــ  عـــدد ومرفـــق لســـيادتكم تقرير
ـــــرأة تشـــــغميا ـــــي الم ـــــك خـــــالل ف ـــــي ســـــويف وال ـــــة بن ـــــة التجـــــارة جامع                           كمي

 .0219/0202العام المالي 
 بمـا الكمية وقطاعات المجاالت جمي  ف  السيدات مشاركة الكمية وتدعم تشج  -0

 بيا . النساء تمثيل يقل الت  المجاالت فييا
الي جانب المساواة بين الجنسـين عمـي مسـتوي أعضـاء ىيئـة التـدريس والعـاممين،  -0

فدن الكمية تعمل عمي تحقيـق المسـاواة بـين الطـالب فـي كافـة االنشـطة والمجـاالت 
يوضــ  عــدد  بيــان  الخاصــة بالكميــة، ومرفــق ليســادتكم

ونسبة الطمبة والطالبات المشاركة في كافة االنشطة العممية والثقافيـة واالجتماعيـة 
 .0219/0202عام المالي والفنية والرياضية خالل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

مرفق%20رقم%20(1)%20انجازات%20اقسام%20الكلية.pdf
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ــة والمحافظــة عمــي  ــي تــوفير الميــاه النظيفــة لطــالب الكمي ــة التجــارة ال تســعي كمي
 النظافة الصحية، ويمكن توضي  الك من خالل النقاط االتية:

 والنظيفـة المجانيـة الشـرب ميـاه بتـوفير كميـة التجـارة جامعـة بنـي سـويف تمتزم -1
 الميـاه صـنابير خـالل مـن والزائـرين التدريس والعـاممين ىيئة وأعضاء لمطالب
 أنحاء مبني الكمية.  جمي  في المتوفرة

 بجميـ  الصـحي الصـرف خـدمات تـوافر كمية التجارة جامعة بني سويف تضمن -0
 ىيئـة وأعضـاءالطالب والعـاممين  جمي  يخدم بما ليا التابعة والمباني إداراتيا
 .والزائرين التدريس

 خـالل مـن المقدمة الخدمات كفاءة لرف  كمية التجارة جامعة بني سويف تسع  -0
 مــن ترشــد حديثــة أجيــزة تــوفير عمــ  والعمــل الدوريــة لــدورات الميــاه الصــيانة
المياه، وكالك توفير أجيزة تبريد المياه بالكمية والتاكـد مـن صـيانتيا  استيالك

 بشكل دورى.
تعقـيم مســتمر لمبنـي الكميــة والــك باسـتخدام االجيــزة الحديثـة ومتابعــة االلتــزام  -4

بــاالجراءات الوقائيــة والــك لمحفــاظ عمــي صــحة العــاممين بالكميــة والطــالب مــن 
 االمراض خصوصا وباء كورونا المستجد.

 

  

 امليبِ انُظيفخ وانُظبفخ انصحيخ -و
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ــة أىــداف إن  تكــون أن يجــب المســتدامة التنمي
 بالـدور وكالك االعتراف لمتعميم األساسي المبدأ
 فـي واالبتكـار التكنولوجيـا تمعبـو أن يمكـن الاي
 العممـي التعـاون وتعزيـز مرنـة تحتيـة بنيـة بناء

وفـــي  المســـتدامة،  التنميـــة أجـــل مـــن الـــدولي
ـــي  ـــة التجـــارة جامعـــة بن ـــك قامـــت كمي ســـبيل ال

يــة ســويف بدنشــاء وحــدة ريــادة االعمــال الطالب
والــك بيــدف دعــم  والمجتمعيــة 

ــار  ــة، وتشــجي  االبتك ــين االطــالب داخــل الكمي ب
                                      وتعمـــــــــــــــــل ىـــــــــــــــــاه الوحـــــــــــــــــدة عمـــــــــــــــــي 

 تحقيق األىداف االتية:

نشر ثقافة االبتكـار ودعـم أنشـطة االبتكـار  -1
 وريادة االعمال بين الطالب الموىوبين بالكمية.

منتجات ومشـاري  تشجي  الطالب عمي تقديم افكارىم وابتكاراتيم وتحويميا الي  -0
 ريادية باسم الكمية والجامعة.

تبني االفكار االبتكارية والمشروعات الريادية الجديدة وتوفير بيئة عمل داعمـة  -0
 وجاابة لممشروعات التكنولوجية التطبيقية.

ــة وتقــديم  -4 دعــم مســيرة االقتصــاد الــوطني مــن خــالل االىتمــام باقتصــاد المعرف
 مشروعات وانشطة تحقق الك.

   األسبسيخ واهليبكم والثتكبر انصُبعخ -ز

مرفق%20رقم%20(3)%20انشاء%20الوحدات%20الجديدة.pdf
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ــــــــي مشــــــــاري  ومنتجــــــــات  -5 ــــــــا ال ــــــــة وتحويمي                      تشــــــــجي  الدراســــــــات التطبيقي
 باسم الكمية والجامعة.

 
 
 

كمية التجارة جامعة بنـي سـويف بتحقيـق  تمتزم
 والعــــــاممين الطــــــالب جميــــــ  بــــــين المســــــاواة
ــــ  تمييــــز دون التــــدريس ىيئــــة وأعضــــاء  عم
الجـــنس ويتضـــ   أو أو الـــدين العـــرق أســـاس

 خالل النقاط االتية: الك من 

 لمتمييز يتعرضون من بحماية الكمية تمتزم -1
لمشـكاوى داخـل  منظومـة تـوفير خـالل من

الكمية تتمثل في وجود صـناديق لمشـكاوي 
 والمقترحات في جمي  أنحاء الكمية، حيـث

طريـق  عـن الشكاوى تمك في التحقيق يتم
بالكميـــة وتحـــت  القانونيـــة مكتـــب الشـــئون

تخاا إشراف عميد الكمية   .التمييز أشكال كافة لمن  الصارمة اصجراءات وا 

 جمي  بين الحقوق في المساواة بتحقيق كمية التجارة جامعة بني سويف تمتزم -0
 من بالكمية الخاصة األعمال في يشاركون الاين العمال فييم بما لدييا العمال

الخارجية أو داخل الكمية والك من خالل التوزي  العادل  لمجيات المنتمين
 لالعباء والميام عمي العمال والك وفقًا لمخطط والميام الموضوعة.

 احلد يٍ أوجّ عدو املسبواح  -ح
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 جمي  بين الحقوق في المساواة بتحقيق كمية التجارة جامعة بني سويف تمتزم -0
في الحصول عمي الخدمات والبراما التعميمية وبراما التكافل  لدييا الطالب

االجتماعي والدعم دون تمييز عمي أساس الجنس أو الدين أو العرق، ومرفق 
يوض  أعداد الطمبة والطالبات  لسيادتكم بيان 

 .0219/0202المشاركة في كافة البراما والخدمات خالل العام المالي 

 

 

 تســاىم كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف فــي
ـــيم جـــودة خـــالل مـــن المجتمـــ  تحســـين  التعم
 مــ  يتماشــ  بمــا المتطــورة واألبحــاث العــالي

ـــــــادئ ـــــــة المب ـــــــة التوجييي  الصـــــــارمة، الدولي
ــيم مــن بمجموعــة أنشــطتيا وتسترشــد  بمــا الق

البيئــة، وتســـعي  واحتـــرام االســتدامة الـــك فــي
 الكميــة الــي ترســيا المبــادئ واألىــداف حــول

 الفـــــردي العمـــــل وتعزيـــــز االســـــتدامة قضـــــايا
المســتدامة،  التنميــة أىــداف حــول والمجتمعــي

 ويتض  الك من خالل النقاط االتية:

 

يدٌ وجمتًعبد حمهيخ  -ط
 يستدايخ 

مرفق%20رقم%20(1)%20انجازات%20اقسام%20الكلية.pdf
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قيام كمية التجارة جامعة بني سويف محاضـرة بعنـوان المشـروعات القوميـة فـي  -1
ـــــك بحضـــــور االســـــتاا ـــــل الرابـــــ  وال ـــــومي وحـــــروب الجي                       ضـــــوء االمـــــن الق

ــوعي لــدي الطــالب بالم ــدكتور/ اســالم شــاىين، والــك لتنميــة ال خــاطر التــي ال
 تواجو االمن القوم  المصري وكيفية التصدي لياه المخاطر.

مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة التشـــري  الضـــريبي عـــن المحـــور  -0
االجتمــاعي واالقتصــادي لممشــروعات الصــغيرة والمتوســطة لمتنميــة المســتدامة 

 في مصر.

عصـور وكـالك عـدد ( لوحـات عـن تـاريا التجـارة عبـر ال4إعداد وتركيـب عـدد ) -0
ـــــة المســـــتدامة التـــــي تغطييـــــا 17)                         ( لوحـــــة عـــــن مجـــــاالت وأىـــــداف التنمي

والك لتنمية وعي الطالب حول العديـد مـن القـيم والمبـادئ  0202رؤية مصر 
 المتعمقة باالستدامة.

إعــداد وتركيــب عــدد مــن الموحــات االرشــادية لمطــالب داخــل مبنــي الكميــة والتــي  -4
ض  المدرجات واالقسام االدارية المختمفة داخل الكمية ورؤية ورسالة وميام تو 

بالموحـات  واىداف كل قسم داخل الكميـة، مرفـق لسـيادتكم ممـف 
الخاصـــة باالقســـام االداريـــة داخـــل الكميـــة، وكـــالك تركيـــب عـــدد مـــن الموحـــات 

لمنصـور عمييـا داخـل التحايرية والك بيـدف توضـي  المخالفـات والعقوبـات ا
   الكمية والجامعة وفقًا لمقواعد والموائ  وقانون تنظيم الجامعات.

داخــل  لحركــة الطــالب األولويــة كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف بدعطــاء تمتــزم -5
تحديـد منـاطق دخـول وخـروج الطـالب والعـاممين  خالل والك من وخارج المبني

 سيارات.وكالك تحديد اماكن االنتظار لمطالب وال

مرفق%20رقم%20(9)%20لوحات%20الاقسام%20الادارية%20بالكلية.rar
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ــة مــن يحــيط -6 ــة مســاحات كافي ــي الكمي ــك بيــدف  الخضــراء المزروعــات بمبن وال
                   الكربـــون وانبعاثــات التمــوث مــن المحافظــة عمــي المظيــر العــام لمكميــة والحــد

 داخل الكمية.
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 العـام بالصـال  ممتـزم عممي مجتم  سويف الي بناءكمية التجارة جامعة بني  تيدف
 جميـ  تمتـ  التأثير وضـمان وخمق االجتماعية التحديات مواجية عم  القدرة وتدعم

ــاممين بالكميــة واالزدىــار، ويمكــن توضــي  خطــوات  بالســالم الطــالب والوافــدين والع
 الكمية في ارساء مبادئ السالم والعدل بين الطالب في النقاط االتية:

قامت الكمية بانشاء وحدة متابعة الوافدين والـك بيـدف رصـد وتحديـد المشـاكل  -1
الخاصــــة بالوافــــدين والعمــــل عمــــي حميــــا، 
واعداد خطة لتسويق البراما الدراسـية فـي 
مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميـا فـي 
الدول العربية واالفريقية، ومرفق لسـيادتكم 

المستندات الخاصة بانشـاء  
 وحدة متابعة الوافدين.

                     تطبيــــــــــق نظــــــــــم االمتحانــــــــــات بنظــــــــــام  -0
ـــــي  )البابـــــل شـــــيت( والتصـــــحي  االلكترون
لالمتحانــــــــات وكــــــــالك تطبيــــــــق أعمــــــــال 
الكنتروالت االلكترونية والك بيدف تحقيق 

 العدالة بين جمي  الطالب. 

 

 

 

انسالو وانعدل واملؤسسبد  -ى
 انقويخ

مرفق%20رقم%20(3)%20انشاء%20الوحدات%20الجديدة.pdf
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تســـعي كميـــة التجـــارة جامعـــة بنـــي 
 جميـ  عمـ  النجاح في الرربة سويف الي
 التفــاىم والــك مــن خــالل تعزيــز الجبيــات

ـــــين ـــــات ب ـــــ  الثقاف ـــــ  ودف  أصـــــحاب جمي
 إلــ  الكميــة وتيــدف اقتصــادًيا، المصــمحة

 عـالميون طالب وخـريجين لدييا يكون أن
حـــــدى. ومتفيمـــــون بالمعرفـــــة  الطـــــرق وا 

 العالقــــات الالزمــــة لتحقيــــق ىــــاا اليــــدف
 رير والمنظمات الجامعات، م  المؤسسية
 مـن متنوعـة مجموعـة خالل من الحكومية

 .                                التعاون والشراكات

 

 

 

 

 

 عقد انشراكبد نتحقيق الْداف -ك
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 األمــر يتعمــق عنــدما النجــاح مفتــاح ىــي الشــراكات أن عمــ  يــدل وىــاا 
التي قامـت بيـا  المستدامة، وفيما يمي البروتوكوالت والشراكات التنمية بأىداف

 الحكومية :الكمية م  المنظمات والييئات الحكومية ورير 

بروتوكول التعاون بين كمية التجارة والشركة المصرية لالتصاالت بشان تـدريب  -1
 وتوظيف الطالب وخريجي كمية التجارة بني سويف. 

بروتوكول التعاون بين كمية التجـارة وبنـك مصـر فـي مجـال التـدريب والتوظيـف  -0
 سويف.والك لخدمة قطاع كبير من طالب وخريجي كمية التجارة بني 

مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة التشـــري  الضـــريبي عـــن المحـــور  -0
االجتمــاعي واالقتصــادي لممشــروعات الصــغيرة والمتوســطة لمتنميــة المســتدامة 

 في مصر.

مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي  -4
نــــــــــدوة بعنـــــــــــوان ثـــــــــــورة 
المعمومات والتحـول الرقمـي 
واثـــــاره عمـــــي المحاســـــبين 

ــة والمــراجعين بمقــر اكادي مي
ــــة  ــــوم االداري الســــادات لمعم

 بالقاىرة.
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  القاء التعريفي لشركة سامسونا بكمية التجارة لشرح امكانيات الشاشات التفاعمية -5
 الجامعة.وكيفية استخداميا في العممية التعميمية والك بحضور باقي كميات 
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      ____________________________________  
  

  تقرير نشاط المكتبة الرقمية خالل الفترة 

  م30/6/2020إلى  1/1/2019من 

إجمالي   2020  2019  النشاط
  النشاط 

  270  75  195  حاالت الترقيات 

متوسط األبحاث 
  التي تم فحصها 

1400  550  1950  

  920  237  683  فحص الرسائل 

  2710  710  2000  وحدات الفحص 

خطط مستلمة 
  ومرفوعة 

908  286  1194  

  185  33  152  فتح حسابات 

  1363  300  1063  براءات عنوان 

  800  200  600  استالم رسائل 

على وفرديا  ) ورش عمل بالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات 6(   ورش عمل 
  مستوى الجامعة والكليات 

المشاركة في 
التحول الرقمي 

  بالجامعة 

التعامل من خالل الشكل الرقمي مع المستفيدين واستقبال طلباتهم بنسبة 
ومنذ  بداية  19من نشاط المكتبة رقميا منذ حلول أزمة كوفيد  % 50

  2020اير شهر فبر

  

  

  

خطة بحث على النظام   1194استالم  ورفع  2020/ 6/  30حتى  1/1/2019تم خالل الفترة 
  وبيانها كالتالي
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نشاط المواقع في ادخال الرسائل قيد الدراسة تقرير  
01/01/2019 - 30/06/2020 

 

 

كود 
 الموقع

 الموقع
عدد الرسائل 
قيد الدراسه 

 المسجلة

 1194 جامعة بني سويف .1.20

 324 كلية الطب .1.20.4

 138 كلية التربية .1.20.8

 134 كلية الحقوق .1.20.11

 82 كلية اآلداب .1.20.1

 79 كلية التربية الرياضية .1.20.12

 75 كلية العلوم .1.20.5

 69 كلية الصيدلة .1.20.3

 58 كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة .1.20.19

 32 علوم ذوي االحتياجات الخاصةكلية  .1.20.27

 29 كلية التجارة .1.20.9

 24 كلية الطب البيطرى .1.20.7

 14 كلية التعليم الصناعي .1.20.2

 12 كلية التمريض .1.20.10

 11 المعهد القومي لعلوم المسنين .1.20.26

 11 معهد أبحاث وتطبيقات الليزر .1.20.28

 4 والعلوم السياسيةالدراسات االقتصادية  .1.20.15

  

  

 اعداد الرسائل المرفوعة بالمواقع
From 1/1/2019 to 30/6/2020 

 

  ScopeID عدد الرسائل المكشفة لها نص كامل المجال 

 502 422 جامعة بني سويف .1.20 1
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 104 104 كلية الطب .1.20.4 6

 7 6 كلية الصيدلة .1.20.3 7

 0 0 والمعلوماتكلية الحاسبات  .1.20.14 13

 1 1 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية .1.20.15 14

 6 7 كلية العلوم .1.20.5 17

 43 47 كلية التربية .1.20.8 18

 27 37 كلية اآلداب .1.20.1 19

 12 24 كلية التجارة .1.20.9 20

 9 20 كلية الحقوق .1.20.11 21

 26 46 كلية التربية الرياضية .1.20.12 22

 0 0 كلية التعليم الصناعي .1.20.2 23

 3 5 كلية رياض االطفال .1.20.20 24

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  

 الموظفين في رفع وإدخال بيانات الرسائل نشاط 
 30/6/2020حتى  1/1/2019خالل الفترة من 

 

  

  
كود 

 الموظف
 اسم الموظف

رفع 
 رسائل

بيانات 
 اساسية

مشرفي 
 الرسالة

فهرس 
 الرسالة

 101 101 101 134 مروه عبد الحليم عبد العزيز حسين 9006789 )1

 8 8 8 8 حسن كمال عبد العظيم 9002407 )2

 25 25 25 9 سارة محمد علي هارون 9005734 )3

 108 108 108 127 مروه علي محمد علي 9007042 )4

 107 107 107 139 نجالء محمد كامل 9006807 )5

 48 48 48 0 رياض عبد المقصودهند عبد المنعم  9005733 )6
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أ/ رحاب يسري محمد عبد الوهاب  9004497 )7
 علي

5 104 104 104 
 

  

  

  

 نتظام عمل الموظفين يومياً ا

  

  

  

  

  5343تطور أعداد المستفيدين من المكتبة الرقمية 
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  اخر إحصاء على السستم  1344تطور عمليات اإلطال ع 
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  30/6/2020 -1/1/2019الموقع من  نشاط الموظفين على

 اسم الموظف
عدد 

 اسم الموظف العمليات
عدد 

 العمليات

 5675 نجالء محمد كامل -  2 10045 عبد الحكيم على أحمد -  1

 4964 عال ابراهيم على -  4 5584 مروه عبد الحليم عبد العزيز حسين -  3

 1638 علي محمد علي محمد -  6 2683 حسن كمال عبد العظيم -  5

 1605 صادق أحمد صادق إبراهيم -  8 1633 حاتم اسماعيل عبد الحق أحمد -  7
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 1453 رشا سليم ابراهيم حافظ -  10 1536 أ/ رحاب يسري محمد عبد الوهاب علي -  9

 1134 عرابى يس عرابى على -  12 1209 خديجة إبراهيم أحمد علي -  11

 927 محمد علي مروه علي -  14 1116 سارة محمد علي هارون -  13

 843 هند عبد المنعم رياض عبد المقصود -  16 893 عبير هالل عبد العال محمد -  15

 687 مروة على محمد -  18 821 محمدأحمد على محمد -  17

 507 مروة مجدي عزت حسين -  20 582 محمد سيد مراد عبد الغني -  19

 469 جيهان محمد مجدي -  22 476 أحمد أمين محمد -  21

 453 مها محمد فتحى -  24 461 شيماء محمود عبد الخالق محمد -  23

 419 د. عزة فاروق عبد المعبود -  26 422 منال بطران -  25

 390 ايمان علي علي -  28 392 إيمان علي توفيق عبد العليم -  27

 304 سميه محمد شافعي شلقامي -  30 336 عبير سيد محمد عبد المجيد -  29

 91 اماني محمود محمد ميهوب -  32 260 محمد الجنديمنال حسين  -  31

 82 ربيع عمر رمضان -  34 89 مصطفى عبد القادر عبد اللطيف محمود -  33

 58 عادل عبد الحميد ابراهيم محمود -  36 77 مسعود صديق محمد سالمة -  35

 22 أمال ممدوح محمد ابراهيم -  38 32 فاطمة شعبان حسين خالد -  37

 14 فاطمة محمد السيد الوتار -  40 20 محمود أحمدحمدي  -  39

 4 تغريد أحمد طلعت حسين -  42 8 أسامه محمد حفني عوض هللا -  41

  

  

  

  ورش العمل 

  الهدف  الحضور   المكان  التاريخ
كلية الطب   25/2/2019

  البيطري 
  التعاون مع الجودة بالكلية   100

بالتعاون مع قاعدة بيانات   75  كلية اآلداب   6/3/2019
Ebesco 

كلية التعليم   2/4/2019
  الصناعي 

التعريف بخدمات البحث والمكتبة   50
  الرقمية 

كلية العالج   8/4/2019
  الطبيعي 

التعريف بخدمات البحث والمكتبة   50
  الرقمية

تعريف الطالب بمهارات البحث   400  كلية اآلداب   17/4/2019
  على بنك المعرفة 
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كلية الطب   26،27/11/2019
  البشري والعلوم 

بالتعاون مع قواعد البيانات   400
العالمية ببنك المعرفة لطرح 

  مهارات البحث والجديد
  

  Ebescoورشة عمل 

  
  
  

  

  ورشة عمل تعليم صناعي 

  
  ورشة عمل عالج طبيعي 
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  ورشة عمل كلية اآلداب 

  

  ورشة عمل كلية الطب البيطري 

  

  ورشة عمل قواعد البيانات وبنك المعرفة 
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  مدير مشروع المكتبة الرقمية 

 د عزة فاروق جوهري   .أ

                                                                       30/6/2020  
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NO/Faculty EVENT Date  
 

Place Objectives Sector Target 
Group 

URL Sustainable 
Development 

Goal 
 

اذ تهنئه السيد االست
يه الدكتور / عميد الكل

 لالخوه المسيحيين
د بمناسبه عيد الميال

 المجيد

6/1/2020     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=103928&cat_id=20 

 

 
اذ تهنئه السيد االست
ة الدكتور عميد الكلي
بمناسبه العام 

الميالدي الجديد 
2020 

كليه  31/12/2019
طب 
  االسنان

?http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx   العاملين مجتمعيه 
NID=103876&cat_id=20 

SDG12 

 
الدورة التدريبية 

 لتدريب أعضاء اللجان
أساسى السالمة 
والصحة المهنية 

 بالكليات

29/12/2019 BSU  العاملين   http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=103885&cat_id=20 

SDG16 

 
STARS MEETING 

2020 

25/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=103875&cat_id=20 

 

 
 المسابقه العلميه

(dentofestival) بكلية طب الفم 
 و االسنان

كليه  23/12/2019
طب 
  االسنان

?http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx  الطالب  
NID=103887&cat_id=20 

SDG1 
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 تكريم الطالب محمود
عبد الرحمن لحصوله 
علي المركز االول 

كافضل بحث علمي 
علي مستوي 

معهالجا  

كليه  22/12/2019
طب 
  االسنان

?http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx  الطالب  
NID=103895&cat_id=20 

SDG1 

 
المسابقه 

 dento)العلميه
festival) ف ال 

(carving challenge) 
في كيلة طب الفم و 

 االسنان

كليه  22/12/2019
طب 
  االسنان

?http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx  الطالب  
NID=103889&cat_id=20 

SDG1 

 
مسابقة الختيار 
افضل المواهب 

 األدبيه بجامعة بنى
 سويف

19/12/2019 BSU   الطالب  http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=103891&cat_id=20 

SDG1 

 
جامعة بنى سويف 

مستعدة بكامل 
طاقتها الستقبال 
امتحانات الفصل 
 الدراسي االول

17/12/2019 BSU    http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=102515&cat_id=20 
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  زياره مدرسه الشهيد

 محمد جابر قصله

كليه  16/12/2019
طب 
  االسنان

?http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx  الطالب  
NID=103874&cat_id=20 

 
 

SDG1 

 
 

 يس جامعة بني سويفرئ
يشارك في ورشة عمل 
ا تحديات ومخاطر تكنولوجي

دى بمنت» البلوك تشين«
 شباب العالم

16/12/2019 جامعه  
بني 

 سويف 

=http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID   العاملين 
102514&cat_id=20 

SDG15 

 
ألسن بني سويف 
تنظم يوم تعريفي 
بالحضارة المصرية 

 القديمة

16/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=102513&cat_id=20 

 

 
حاسبات بنى سويف 

تستضيف فريق عمل أحد 
 أكبر شركات صناعة المحمول

16/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=102512&cat_id=20 

 

 
الجامعة في عيون 

الصحافة.. بني 
مة سويف تطبق البص

الرقمية بمجلس 
 الدراسات العليا

16/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=102511&cat_id=20 
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استمرار فعاليات 

 وحدة الجودة

 

 

 

16/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=97846&cat_id=20 

SDG14 

 
لجامعة في عيون الصحافة .. ا

موظًفا  1550أخبار اليوم .. ترقية 
بجامعة بن سويف ومنحهم 

5عالوة  % 

 

15/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102516&cat_id=20 

SDG8 

 
 رئيس جامعة بنى سويف
ز يشارك في جلسة التمي

المؤسسي الحكومي 
 والتحول الرقمي بمنتدى
 شباب العالم

 

15/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102510&cat_id=20 

 

 
استكماال لخطة التحول 
الرقمي ... جامعة بنى 

مية سويف تطبق البصمة الرق
 بمجلس الدراسات العليا

15/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102509&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
 
 

 

131 
 

 

 

تنفيذا لخطة التحول 
الرقمي : جامعة بنى 

 ١٠٠سويف تستخدم 
شاشات تفاعلية ذكية 
 للمحاضرات

 

15/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102508&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
ل سويف تستقب
ة وفداً من "القومي

لضمان جودة 
 التعليم

 

15/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102507&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
منتدى شباب 
العالم يعكس 
ريادة مصر 

وق اإلقليمية ويس

14/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102506&cat_id=20 
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 لها دوليا

 
 

فوز الطالب محمود عبد 
 الرحمن بالمركز االول فى

مسابقه البحث العلمى 
 على مستوى الجامعة

 

 

12/12/2019  
BSU 

=http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID  الطالب  
97617&cat_id=20 

SDG1 

 

رئيس جامعة 
رم بني سويف يك

فريق عمل 
جامعة الطفل 

ل الفائزين في أو
أولمبياد عربي 
 للبحث العلمي

 

11/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102505&cat_id=20 

 

 

وزير التعليم 
11/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

102504&cat_id=20 
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ارا العالي يصدر قر
 باعتماد الالئحة

الموحدة للشعب 
 والبرامج الجديدة
بجامعة بني 
 سويف

 

 

 

 
 

رئيس جامعة 
در بني سويف يص

 1550قرار بترقية 
موظف ومنحهم 

5عالوة  % 

 

10/12/2019  
 
 
BSU 

=http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID  العاملين  
102503&cat_id=20 SDG9 
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رئيس جامعة 
 بني سويف في
 لقاء تفاعلي مع
طالب اإلعالم 
ضمن مبادرة " 
اوعي 
تستسلم... 
 حياتك تهمنا

 

10/12/2019 BSU   الطالب  http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102502&cat_id=20 

SDG11 

 

جامعة بنى 
سويف تحتفل 
باليوم العالمي 
 للغة العربية

 

10/12/2019 BSU   الطالب  http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102501&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يترأس اجتماع 
مجلس كلية 

10/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102500&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
 
 

 

135 
 

 الطب البشري

 
 

 الدولة الوطنية "
ة وتحقيق التنمي

المستدامة " 
 مؤتمر بسياسة
واقتصاد بني 
 سويف

 

10/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102499&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
الصحافةعيون   

 

 

10/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102498&cat_id=20 

 

 

 تمهيداً للحصول
على االعتماد... 
كلية الدراسات 

10/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102497&cat_id=20 
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يف العليا بنى سو
تعلن عن حزمه 
من الدورات 
 التدريبية

 
 

التدريب علي 
الشاشات 
 التعليمية

 

8/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97544&cat_id=20 

 

 

 قافلة طبيه الى
قرية بنى 
 سليمان األربعاء

الموافق 
٤/١١/٢٠١٩  

 

8/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97470&cat_id=20 

 

 

 انطالق فعاليات
اليوم العلمي 

8/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97468&cat_id=20 
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 لطب أسنان بني
 سويف

 
 

ورشة عمل 
تدريبية 
للشاشات 
التعليمية 
 التفاعلية

 

5/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97443&cat_id=20 

 

 

ورشه عمل 
بإشراف قسم 
 تشخيص الفم و

طب الفم وعالج 
 اللثة

 

4/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97434&cat_id=20 

 

 

 
4/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

97433&cat_id=20 
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خالص الشكر 
ور والتقدير للدكت

هاني النشار 
علي التعاون 
والجهد الكبير 
الذي تم بذله 
في إدارة 
االمتحان 
اإللكتروني 
الموحد لقطاع 

األسنانطب   

 
 

اليوم العلمي 
الثاني ( 

1/12/2019  ) 

 

 

 

1/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97284&cat_id=20 
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اإلعالن عن جوائز 
الدولة والتي 
تشمل جوائز 

جوائز  - النيل 
 -ة الدولة التقديري

جوائز الدولة 
جوائز  - للتفوق 

الدولة 
 التشجيعية

 

27/12/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102521&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
رم بنى سويف يك

الطالبة الفائزة 
في مسابقة 
الغناء باللغة 
 الصينية بمعهد
 كونفوشيوس

 

27/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102520&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يستعرض جهود 
الجامعة لحماية 
المستهلك ...و 
اللواء عبد 
المعطي يشيد 
 بدور الجامعة في
 دعم مبادرة اليوم
 المفتوح

 

27/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102519&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يترأس اجتماع 
مجلس إدارة 
 التعلم المدمج

26/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102518&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف : 

عملية  6720
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
 تسعة أشهر

 

26/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
102517&cat_id=20 

 

 

ندوه بعنوان 
الطوارئ الطبيه 
 بعياده األسنان (

قسم جراحه 
الفم والوجه 
 ( والفكين

20/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97149&cat_id=20 
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حصول الكليه 
على المركز 
الثالث في 
مسابقه دوري 
المعلومات 
والمركز الثاني 
على مستوى 
الجمهوريه فى 
االمتحان 
االلكترونى 
الموحد لقطاع 
طب االسنان و 
المركز الثاني 

20/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97148&cat_id=20 
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فى مسابقه 
 االحاديث النوويه

 
 

 تنويه

 

 

20/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97147&cat_id=20 

 

 

اليوم العلمي 
لقسم 
 االستعاضة
ةالسنية المثبت  

 

13/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97048&cat_id=20 

 

 

 انتخابات األمين
 واألمين المساعد

 

12/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
97022&cat_id=20 
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تهنئة عميد 
ة الكليه بمناسب
د االحتفال بالمول

 النبوى الشريف

 

11/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96997&cat_id=20 

 

 

ء تهنئة للدكتوره وال
 سمير لحصولها على
درجه أستاذ مساعد 
 بقسم االشعه

 

11/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96993&cat_id=20 

 
 
 
 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشارك في 
االجتماع 
التمهيدي 
لمبادرة " رأس 
مالنا عمالنا" 
برئاسة وزير 

7/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101164&cat_id=20 
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 . التعليم العالي

 

 

 اقبال طالبي في
الجولة األولي 
من المارثون 

ة االنتخابي بجامع
 بني سويف

 

 

 

7/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101163&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
 عيون الصحافة

 

7/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101162&cat_id=20 

 

 

تنفيذا لخطة 
جامعة بنى 

6/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101161&cat_id=20 
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سويف 
 االستراتيجية :

ندوة توعوية عن 
حروب الجيل 
 الرابع والخامس

 
 

الدكتور أشرف 
خالد : نائباً 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 

م لشئون التعلي
 والطالب

 

5/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101159&cat_id=20 

 

 

بحضور رموز 
إسالمية 
وقبطية.. 
 احتفالية كبرى

بالمولد النبوي 
 الشريف بجامعة

5/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101158&cat_id=20 
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 بني سويف

 
 

إعالن شروط 
 التقدم للحصول
 على جوائز النيل

وجوائز الدولة 
 التقديرية

 

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101160&cat_id=20 

 

 

طالب  15حصول 
بألسن بني 
سويف على 
منحة دراسية 
 أللمانيا

 

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101156&cat_id=20 

 

 

إعالن األمانة 
العامة للجان 

ت الدائمة للقيادا

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101155&cat_id=20 
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 اإلدارية

 
    

جامعة بني 
سويف بصدد 
افتتاح أول مركز 
لتأهيل األطفال 
ذوي االحتياجات 

دالخاصة بالصعي  

 

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101154&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
انشاء وحدة إدارة 
 المجالت العلمية

 

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101152&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
 عيون الصحافة ..
األهرام.. إعفاء 

4/11/2029     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101151&cat_id=20 
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الطالب غير 
القادرين من 

ة المصاريف بجامع
 بني سويف

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يستقبل وزير 
 الزراعة األسبق

 

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101150&cat_id=20 

 

 

للمرة األولي من 
 نوعها.... تدشين
مستودع 
مؤسسي رقمي 
لجامعة بني 
 سويف

 

4/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101149&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف : 
أرحب بكافة 
 المقترحات التي
تخدم المصلحة 
العامة بشرط 

ح مطابقتها للوائ
 والقوانين

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101157&cat_id=20 

 

 

رئيس الجامعة 
ب يستقبل نقي
ف أطباء بني سوي

لبحث سبل 
كالتعاون المشتر  

 

 

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101153&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بنى سويف: 
تدريس مادة 
"حقوق االنسان 
ومكافحة 

ة الفساد" بالفرق
األولى بكل 
 كليات الجامعة

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101148&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
 عيون الصحافة

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101147&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتسلم درع 
 المؤتمر السنوي
األول لقسم 

ة الروماتيزم بكلي

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101146&cat_id=20 
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 الطب

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 

" لـ"عمداء الكليات
: عقد لقاءات مع 

يح العاملين لتوض
تطبيق الحد 
 األدنى لألجور

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101144&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
دعم أكثر من 

طالب  6000
وإعفاء أبناء 
الشهداء من 
 المصروفات

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101140&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 

" لـ"عمداء الكليات
: ضرورة االهتمام 
باألنشطة 
 الطالبية

 

3/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101139&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
زيادة دعم 
الطالب في 
الكتاب الجامعي 
ضعف العام 
 الماضى

2/11/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101145&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف : 
تنظيم ندوات 
توعوية لنشر 
الفكر الوسطي 
ومحاربة 
الشائعات 
بالتعاون مع 
 األوقاف

 

31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101143&cat_id=20 

 

 

دورات تدريبية 
31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

101142&cat_id=20 
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 بمركز التحاليل
 الدقيقة وابحاث
البيئة بكلية 
 العلوم

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
مكافآت مالية 
وإعفاء من 
المصروفات 
 للطالب األوائل

 

31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101141&cat_id=20 

 

 

كول تفعيال لبروتو
التعاون بين 
جامعة بنى 
سويف ووكالة 
 الفضاء المصرية
ع ... تنفيذ مشرو

 بحثي لقياسات

31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101138&cat_id=20 
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الرقعة الزراعية 
مليون  2بتكلفة 

 جنية

 
 

" ر التخطيط" تشك
جامعة بنى 
سويف 
 لمشاركتها في "
 التميز الحكومي
" تنفيذا 

2030لرؤية  

 

31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
101137&cat_id=20 

 

 

تهنئه لدكتور 
 سمير علي علي
محمد البرلسي 

ه بمناسبة حصول
علي درجة 
 الدكتوراة

31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96826&cat_id=20 
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دورة تدريبية 
وورشة عمل 
مجانية ألطباء 

هاألسنان بالجامع  

 

31/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96825&cat_id=20 

 

 

محاضره عن 
اهمية و ضرورة 
الصحه و 

ةالسالمه المهني  

 

 

30/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96824&cat_id=20 

 

 

انطالق مارثون 
سحب استمارات 

ات والتقدم النتخاب
كلية طب 

3010/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96823&cat_id=20 
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 االسنان

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يتفقد المدينة
الجامعية 

ع للطالبات ويتاب
 . تجهيز الوجبات

 

29/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99768&cat_id=20 

 

 

جولة تفقدية 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 
بالمطبعة 
 الجديدة وكليتي
أسنان 

وم وتكنولوجيا العل
الصحية 

رق التطبيقية بش

29/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99767&cat_id=20 
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 النيل

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
 يشهد حفل ختام

معسكر اعداد 
القادة (نحن 
 (نستطيع

 

29/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99766&cat_id=20 

 

 

بدأ فاعليات 
إنتخابات إتحاد 
 الطالب بالكليه

 

 

 

29/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96757&cat_id=20 
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محاضرة ألطباء 
 االمتياز عن
(Esthetics and 
functional 
crown 
lengthening) ( 
نشاطات اقسام 
 ( الكليه

 

28/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96732&cat_id=20 

 

 

مشاركه من 
 طالب الكليه فى
 الموتمر المصري
 األفريقي

19/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96630&cat_id=20 
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حصول كلية طب 
االسنان على 

ى المركز الثالث ف
مسابفة دورى 
 المعلومات

 

19/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96629&cat_id=20 

 

 

تهنئه الكليه 
ن للطالب الحاصلي

على المراكز 
الخمس االولى 
باالمتحان 
 االلكترونى

 

13/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96534&cat_id=20 
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اليوم العلمى 
 االول
“Prosthetic 
Dentistry is 
Always 
Evolving” 

 

13/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96533&cat_id=20 

 

 

اإلعالن عن 
مؤتمر الثورة 

ة الصناعية الرابع
 ودور التعليم

 

8/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99791&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
 عيون الصحافة ..
الجمهورية.. 
اليابانية في 
ألسن بني 
 سويف

7/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99790&cat_id=20 
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الجامعة في 
 عيون الصحافة ..
المساء 
االسبوعية .. 
ابطال "الممر" 
في جامعة بني 
 سويف

 

7/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99789&cat_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 

ة سويف بمناسب
الذكرى 
السادسة 
واألربعين 

ر النتصارات أكتوب
 المجيدة

 

7/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99770&cat_id=20 
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الدكتور منصور 
حسن عضوا 
بالجمعية 
 العمومية للجنة

الوطنية 
 لليونسكو

 

 

 

7/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96440&cat_id=20 

 

 

تهنئة عميد 
ة الكليه بمناسب

الذكرى 
السادسة 
واألربعين 

ر النتصارات أكتوب
 المجيدة

 

6/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96464&cat_id=20 
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ل تركيب وتشغي
شاشات  ٤

 تفاعلية بجميع
المدرجات 
التدريسية 
 بالكلية

 

6/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96454&cat_id=20 

 

 

الدكتور منصور 
حسن عضوا 
بالجمعية 
 العمومية للجنة

الوطنية 
 لليونسكو

 

4/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99771&cat_id=20 

 

 

إعالن عن وظيفة 
) نائب 2عدد (

مدير مركز ضمان 
 الجودة واالعتماد

3/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99780&cat_id=20 
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الجامعة في 
 عيون الصحافة ..
 األخبار المسائي
.. جامعة بني 
سويف تفوز 
بأفضل خمسة 
 مشاريع بحثية

 

3/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99769&cat_id=20 

 

 

اإلعالن عن 
المؤتمر الدولي 
 الثالث لإلسكان
 التعاوني

 

3/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99765&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
 عيون الصحافة ..
 المساء.. افتتاح

2/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99788&cat_id=20 
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جناح عمليات 
الطوارىء 
بالمستشفى 
الجامعى .. 

مليون  14بتكلفة 
 جنية

 
 

بروتوكول تعاون 
 بين جامعة بنى

سويف ونادى 
روتارى بنى 
 سويف

 

 

 

2/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99787&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 

2/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99779&cat_id=20 
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 يترأس إجتماعات
مجالس إدارات 

اج السيارات واإلنت
 ومركز المؤتمرات

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 

ة مولدات كهربائي
 لجميع الكليات
والقطاعات 
 بالجامعة

2/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99778&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يناقش حزمة من 
البرامج الجديدة 
المتخصصة 
لطالب التعليم 
 المدمج

2/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99777&cat_id=20 
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محاضره فى 
كيفية إعداد 
الخطة 
االستراتيجية 
يلقيها 
ا.د.عبدالرحيم 
حسن وكيل 
معهد الليزر 
بجامعة بني 
 سويف

 

2/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
96465&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
 بني سويف في
زيارة مفاجئة 

ة لمدينتي الطلب
 والطالبات بشرق
 النيل

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99786&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
 يتفقد المدينة
الجامعية 
للطالبات بعبد 
 السالم عارف

 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99785&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
 ثالثة آالف طالب

سحبوا 
استمارات دعم 
المصروفات 
 الدراسية

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99784&cat_id=20 

 

 

 اختيار مشروعين
1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

99783&cat_id=20 
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ة بحثيين بجامع
بني سويف من 
أفضل خمس 
مشاريع بحثية 
على مستوى 
 مصر

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يفتتح جناح 
عمليات الطوارئ 

 14 الجديد بتكلفة
 مليون جنيه

 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99782&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
 عيون الصحافة ..

الوفد.. إنشاء 
برنامجي 
الترجمة في 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99781&cat_id=20 
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ة اللغة الفرنسي
 وعلم النفس

 

جامعة بني 
سويف تتأهب 

ت إلطالق تطبيقا
هواتف ذكية 
 لخدمة الطالب

 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99776&cat_id=20 

 

 

إعالن شروط 
ز الترشيح لجوائ
نالنيل للمبدعي  

 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99775&cat_id=20 

 

 

إعالن انعقاد 
المؤتمر الدولي 
التاسع للغة 
العربية خالل 

إلى  1الفترة من 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99774&cat_id=20 
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2020ابريل 4  
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء والمواساة 
للدكتورة / منى 
حسن عبد 

كلية  –الرحمن 
 التجارة

 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99773&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يفتتح قاعات 
ومدرجات جديدة 
بكلية الطب 

مليون  2بتكلفة 
 جنية

 

1/10/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
99772&cat_id=20 
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تهنئه عميد 
 الكلية لألستاذ

الدكتور صبري 
 تمام وكلية الطب
البيطري علي 
حصولها على 
 إعتماد الجودة

 

27/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86891&cat_id=20 

 

 

دعم جميع 
الطالب بما 

20يساوي  % 

 

26/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86892&cat_id=20 

 

 

تهنئه لد.مازن 
تولي سيادته 
رئاسه قسم 
االستعاضة 

ةالسنية المثبت  

25/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86853&cat_id=20 
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مجهودات طب 
ال اسنان الستقب

العام الدراسي 
 الجديد

 

22/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86890&cat_id=20 

 

 

ندوه استعدادا 
 الستقبال العام

الدراسي الجديد 
.د منى ( ا 

 (عيسى

 

 

22/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86889&cat_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
ة الكلية بمناسب

العام الجامعى 

21/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86785&cat_id=20 
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 الجديد

 
 

خطوات لتحقيق 
 الجوده واالعتماد

 

17/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86888&cat_id=20 

 

 

اعالن هام 
 للطلبه الجدد

11/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86646&cat_id=20 

 

 

استعدادا للعام 
 الدراسي...رئيس
جامعة بني 
سويف يطلق 
 حملة توعوية عن
 السالمة والصحة
المهنية على 
 مستوي الكليات

 

9/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95147&cat_id=20 
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إعالن عن وظيفة 
 عميد كلية الطب
 البشري

8/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95146&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشهد احتفال 
كلية الصيدلة 

ي باليوبيل الفض
21وتخرج الدفعة   

8/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95145&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 

ا / يستقبل األنب
اسطفانوس 
أسقف مطرانية 
 ببا لبحث سبل
التعاون في 
مجال خدمة 
 المجتمع

8/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95144&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء والمواساة 
للدكتور/ محمد 
فاروق األستاذ 
 المساعد بقسم

جراحة التجميل 
بكلية الطب 
 البشري

 

8/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95143&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يستقبل وفد 
اندونيسي 
علمي لبحث 
 سبل التعاون في
مجال التعليم 

8/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95142&cat_id=20 
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 والبحث العلمي

 

 
 

 

عزاء واجب 
للدكتور عمرو 
البلك استاذ 
باثولوجيا الفم 
بجامعة المنيا 
 فى وفاة المغفور
هلها والده سيادت  

 

7/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86594&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ع بنى سويف يوق

إتفاقية تعاون 
 مشترك مع هيئة

الرقابة النووية 

5/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95141&cat_id=20 
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 واإلشعاعية

 

 

 
 

 ميداليات ذهبية
ة وفضية وبرونزي

حصاد جامعة 
 بني سويف في

أسبوع شباب 
الجامعات الثاني 
 لمتحدى اإلعاقة

 

5/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95140&cat_id=20 

 

 

جامعة بنى 
سويف تطلق 
 القافلة الطبية

لة التنموية الشام
 بقرية النواميس

4/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95138&cat_id=20 
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 بالواسطي
 

جامعة بني 
سويف تشارك 
في مشروع 
 إنشاء مركز تميز
علمي لمعالجة 
 مشاكل المياه

 

4/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95137&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف تحصد 

ي المركز الثالث ف
مسابقة الطالب 
المثالي في 
اسبوع شباب 
الجامعات 
 لمتحدي اإلعاقة

 

4/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95136&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يستعرض جهود 
المستشفى 
الجامعي خالل 
اجتماع دولة 
 رئيس الوزراء

 

 

3/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95135&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
يهنىء الدكتور 
 سيد عبد القادر
ر لقيامة بتسيي

أعمال رئيس 
جامعة بنى 
سويف 
 التكنولوجية

3/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95134&cat_id=20 
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كليات جامعة 
بني سويف 
تتنافس على 

ل لقب األفضل قب
بدء العام 
 الدراسي الجديد

3/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95133&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يناقش مع وزيرة

الثقافة خطة 
مستقبلية 
مشتركة إلحياء 
 التراث الثقافي

 

3/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95132&cat_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
الكلية لمدير 

3/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86565&cat_id=20 
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 الكليه ونائبه

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يبحث مع مدير 

ي المصنع الصين
العالمي" أنجل 
ييست" سبل 
 تدريب الطالب

2/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95131&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
ووزيرة الثقافة 
والمحافظ 
يفتتحون أول 

ة منفذ دائم لهيئ
الكتاب بكلية 
 اآلداب

 

2/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95130&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء والمواساة 
ألسرة الدكتور 
 حامد بدر االستاذ
 بكلية التجارة

 

2/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95127&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء والمواساة 
لألستاذ /أحمد 
قرنى الفولى 
بمركز تنمية 
 الموارد البشرية
 بإدارة الجامعة

 

2/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95126&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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 الشباب يتصدر
القيادة بجامعة 
بني سويف ... 
ورئيس الجامعة 
يؤكد : نعمل 
جميعاً من أجل 
 المصلحة العامة

 

1/9/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95139&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
تعاون مع 
 المحافظة ونقابة

الزراعيين في 
مجال تطوير 
 اإلنتاج الزراعي

 

 

31/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95124&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يهنئ أساتذة 
الجامعة 
الختيارهم 
بعضوية اللجان 
العلمية في 
الدورة الثالثة 
عشر 

)2019/2022  ) 

 

30/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95125&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يهنئ منتخب 
جوالة الجامعة 
لحصولة على 

30/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95123&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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المركز األول 
على مستوى 
الجامعات 
 المصرية

 

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
موافقة مجلس 
الجامعة على 

) من 20ترقيات ( 
أعضاء هيئة 

 –التدرس (أستاذ 
 –أستاذ مساعد 

مدرس ) طبًقا 
 )49لقانون (

1972لسنة   

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95129&cat_id=20 
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مجلس جامعة 
لن بني سويف يع

أسماء مديري 
الكليات 
 ومساعديهم

 

 

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95128&cat_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
ة الجامعة بمناسب

العام الهجرى 
 الجديد

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95122&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ه بني سويف يوج

 بضرورة استكمال

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95120&cat_id=20 
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االستعدادات 
م الالزمة لبدء العا

 الدراسي الجديد

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
إنشاء مركز 
للتدريب 
واالستشارات 
بكلية رياض 
 األطفال

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95118&cat_id=20 

 

 

تعاون بين آداب 
ر بني سويف وقص

الثقافة إلقامة 
سلسلة من 

ةالندوات التوعوي  

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95117&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف : 
توفير شقق 
 فندقية للطالب

الوافدين بغرب 
 النيل

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95116&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 

ر انشاء مركز تطوي
 وسائل المحافظة
 على البيئة

 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95115&cat_id=20 

 

 

حزمة من 
ة الدورات التدريبي

للمديرين 
ومساعديهم 
بجامعة بني 

29/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95114&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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 سويف

 
 

مجلس جامعة 
رم بنى سويف يك

الموظفين 
المحالين على 
المعاش خالل 
 شهر أغسطس

 

 

 

 

 

28/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95121&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
رم بني سويف يك

28/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
95113&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
 
 

 

193 
 

ميسون إيهاب 
الحاصلة على 

ية الميدالية الذهب
في التايكوندو 
بدورة األلعاب 

غرباإلفريقية بالم  
 

جدول امتحانات 
الدور الثانى 
للعام الجامعى 

2018/2019  

18/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86294&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذة 
الدكتورة/ مروة 
عزت األستاذ 
 المساعد بقسم
أصول التربية 
 بكلية التربية

15/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91143&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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تهنئة السيد 
يد عميد الكليه بع

 االضحى المبارك

 

11/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86274&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
إعالن حالة 
الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد 
 األضحى المبارك

 

 

 

9/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91142&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف 
إعالن حالة 
الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد 
 األضحى المبارك

 

9/8/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89889&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يهنىء األخوه 
األقباط بصوم 
 السيدة العذراء

 

8/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91141&cat_id=20 
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 تهنيئة رئيس
ة الجامعة بمناسب

عيد األضحى 
 المبارك

 

8/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91140&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء والمواساة 
للدكتور أحمد 
خليفة المدرس 
 بكلية األداب

 

8/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91139&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يهنىء األخوه 
األقباط بصوم 
 السيدة العذراء

8/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89888&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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الجامعة فى 
عيون الصحافة 
...جريدة 
الجمهورية... 
 تطوير برنامج طب
 .. بني سويف

 

5/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89906&cat_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
الكلية للسادة 
 الوكالء لتوليهم
ةفترة وكالة جديد  

5/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86189&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 

4/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89905&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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يتقدم بخالص 
العزاء والمواساة 

ر لألستاذ الدكتو
 محمد عبد الفتاح

عميد  –بالل 
 كلية الحاسبات
 والمعلومات

 
 

الدكتور / خالد 
عباس مديرا 
لمركز التعلم 
 المدمج

 

4/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89904&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يترأس لجنة 

ين تقييم المرشح
لعمادة كلية 
السياسة 

4/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89903&cat_id=20 
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 واالقتصاد

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
 تعيين الدكتور
محمد هندي 
عميداً لكلية 
 التربية

 

3/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91151&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
 تعيين الدكتور
محمد هندي 
عميداً لكلية 
 التربية

 

3/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89898&cat_id=20 

 

 

ة / تعيين الدكتور
1/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

91144&cat_id=20 
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إكرام الشبراوي 
ب وكيالً لكلية الط

لشئون خدمة 
ة المجتمع و تنمي

البيئة المركز 
 اإلعالمي

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
اإلبتكار وريادة 
األعمال أولويات 
أهدافنا في بناء 
 قدرات الطالب

 

1/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91138&cat_id=20 

 

 

/ تكليف الدكتور
محمد خضر 
بتسيير أعمال 
نائب رئيس 
جامعة بني 
سويف لشئون 

1/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89907&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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 التعليم والطالب

 
 

ة / تعيين الدكتور
إكرام الشبراوي 

ب وكيالً لكلية الط
لشئون خدمة 

ة المجتمع و تنمي
البيئة المركز 
 اإلعالمي

 

 

1/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89891&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
اإلبتكار وريادة 
األعمال أولويات 
أهدافنا في بناء 
 قدرات الطالب

1/8/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89885&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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تعيين 
الدكتور/عبد 
العزيز السيد 
عميدا إلعالم 
 بني سويف

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91154&cat_id=20 

 

 

إعالن المنظمة 
ة العربية للتنمي

اإلدارية عن فتح 
باب الترشح 
لجازة الشارقة 
الطروحات 
الدكتوراه في 
العلوم اإلدارية 
في الوطن 
 العربي

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91153&cat_id=20 

 

 

الدكتور/ مجدى 
محمد على 
عميدا لطب 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91152&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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 األسنان

 
 

الدكتور / هاني 
حامد دسوقي 
عميدا لكلية 
 التمريض

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91150&cat_id=20 

 

 

الدكتور / محمد 
عبد الفتاح 
يوسف بالل 
عميدا لكلية 
الحاسبات 
 والمعلومات

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91149&cat_id=20 

 

 

الدكتورة / تامر 
عبد اللطيف 
عميدا لكلية 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91148&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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قيةالفنون التطبي  

 
 

/ تكليف الدكتور
مختار أمين 
بتسيير أعمال 
كلية التربية 
 الرياضية

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91147&cat_id=20 

 

 

ثة تجديد قيام ثال
وكالء بكليات 
الصيدلة 
والسياحة 
بأعمال وكيل 
 الكلية

 

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91146&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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وكالء جدد 
احة بكليتي السي

 والطب البيطري

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91145&cat_id=20 

 

 

الدكتور/ هشام 
اً بشري مستشار

لرئيس جامعة 
بني سويف 

عةللتطوير والمتاب  

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91137&cat_id=20 

 

 

الدكتورة / دينا 
احمد عزت عميدا 
لكلية العلوم 

قيةالطبية التطبي  

 

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91136&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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الدكتور/ أحمد 
فرغلي عميدا 
 لكلية الدراسات

العليا للعلوم 
 المتقدمة

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91135&cat_id=20 

 

 

الدكتورة / غادة 
 على عبد الحميد
عميدا لكلية 
السياحة 
 والفنادق

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91134&cat_id=20 

 

 

الدكتور/ عبد 
الناصر سيد 
درويش عميدا 
المعهد القومي 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91133&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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لدراسات 
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 

الدكتورة/ ألفت 
عبد الرحمن 
عميدا لكلية 
 العالج الطبيعي

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91132&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 

 80تأهيل وتدريب 
طالب بكلية 
العلوم بمجموعة 
 تيتان لإلسمنت

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91131&cat_id=20 

 

 

تنويه موعد 
المقابلة 
الشخصية بناء 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91130&cat_id=20 
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على إعالن 
ة الترشيح لوظيف

عميد كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

 
 

الدكتور/ طارق 
على محمد 
عميدا لمعهد 
 أبحاث وتطبيقات
 الليزر

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89902&cat_id=20 

 

 

تعيين 
الدكتور/عبد 
العزيز السيد 
عميدا إلعالم 
 بني سويف

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89901&cat_id=20 

 

 

إعالن المنظمة 
ة العربية للتنمي

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89900&cat_id=20 
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اإلدارية عن فتح 
باب الترشح 
لجازة الشارقة 
الطروحات 
الدكتوراه في 
العلوم اإلدارية 
في الوطن 
 العربي

 
 

الدكتور/ مجدى 
محمد على 
عميدا لطب 
 األسنان

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89899&cat_id=20 

 

 

الدكتور / هاني 
حامد دسوقي 
عميدا لكلية 
 التمريض

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89897&cat_id=20 
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الدكتور / محمد 
عبد الفتاح 
يوسف بالل 
عميدا لكلية 
الحاسبات 
 والمعلومات

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89896&cat_id=20 

 

 

الدكتورة / تامر 
عبد اللطيف 
عميدا لكلية 

قيةالفنون التطبي  

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89895&cat_id=20 

 

 

/ تكليف الدكتور
مختار أمين 
بتسيير أعمال 
كلية التربية 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89894&cat_id=20 
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 الرياضية

 
 

ثة تجديد قيام ثال
وكالء بكليات 
الصيدلة 
والسياحة 
بأعمال وكيل 
 الكلية

 

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89893&cat_id=20 

 

 

وكالء جدد 
احة بكليتي السي

 والطب البيطري

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89892&cat_id=20 

 

 

الدكتور/ هشام 
اً بشري مستشار

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89884&cat_id=20 
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لرئيس جامعة 
بني سويف 

عةللتطوير والمتاب  

 
 

الدكتورة / دينا 
احمد عزت عميدا 
لكلية العلوم 

قيةالطبية التطبي  

 

 

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89883&cat_id=20 

 

 

الدكتور/ أحمد 
فرغلي عميدا 
 لكلية الدراسات

العليا للعلوم 
 المتقدمة

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89882&cat_id=20 
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الدكتورة / غادة 
 على عبد الحميد
عميدا لكلية 
السياحة 
 والفنادق

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89881&cat_id=20 

 

 

الدكتور/ عبد 
الناصر سيد 
درويش عميدا 
المعهد القومي 
لدراسات 
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89880&cat_id=20 

 

 

الدكتورة/ ألفت 
31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

89879&cat_id=20 
 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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عبد الرحمن 
عميدا لكلية 
 العالج الطبيعي

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 

 80تأهيل وتدريب 
طالب بكلية 
العلوم بمجموعة 
 تيتان لإلسمنت

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89878&cat_id=20 

 

 

تنويه موعد 
المقابلة 
الشخصية بناء 
على إعالن 

ة الترشيح لوظيف
عميد كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89877&cat_id=20 
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الدكتور/ مجدى 
محمد على 
عميدا لطب 
األسنان لفتره 
 جديده

 

31/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
86053&cat_id=20 

 

 

إحالة أطباء 
وعاملين 

ي بمستشفى بن
سويف الجامعي 
للتحقيق على 

في  خلفية تقصير
 العمل

 

 

30/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91129&cat_id=20 
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إحالة أطباء 
وعاملين 

ي بمستشفى بن
سويف الجامعي 
للتحقيق على 

في  خلفية تقصير
 العمل

 

30/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
89876&cat_id=20 

 

 

المرحلة الثالثه 
لالمتحان 
 االلكترونى

 

29/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85961&cat_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
 23الجامعة بثورة 

 يوليو

23/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88556&cat_id=20 
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االمتحان 
 االلكترونى
(Final)  الخميس

- 7-25الموافق 
2019 

 

23/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85876&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
ل سويف تستقب

طالبا خالل  250
اليوم األول 
للتنسيق 

أماكن وتخصص 
 لذوي االحتياجات
 الخاصة

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88559&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

88558&cat_id=20 
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 عيون الصحافة ..
األهرام المسائي 
... مشروعات بال 
حدود فى بني 
 سويف

 
 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة الجمهورية 
..الدكتور منصور 
حسن رئيس 
جامعة بني 
سويف ..بدء 
الدراسة فى 
 خمسة عشر
 برنامجا جديد

 

 

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88555&cat_id=20 
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الجامعة فى 
 عيون الصحافة ..
جريدة المساء .. 
 برامج جديدة فى

كلية بجامعة  13
 بني سويف

 

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88554&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة الجمهورية 
..الدكتور منصور 
حسن رئيس 
جامعة بني 

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88555&cat_id=20 
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سويف ..بدء 
الدراسة فى 
 خمسة عشر
 برنامجا جديد

 

 
 

الجامعة فى 
 عيون الصحافة ..
األهرام المسائي 
... مشروعات بال 
حدود فى بني 
 سويف

 

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88558&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
 عيون الصحافة ..
جريدة المساء .. 
 برامج جديدة فى

كلية بجامعة  13

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88554&cat_id=20 
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 بني سويف
 

في سابقة هي 
االولى من 
نوعها... رئيس 
جامعة بني 
سويف يطلق 
 مبادرة لتسويق
مشروعات 
 التخرج

 

21/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88553&cat_id=20 

 

 

مدينة عائمة.. 
مركز 
ثقافي...مركز 
تأهيل نفسي 
أبرز مشروعات 
تخرج هندسة 
بني سويف 
...ورئيس 
الجامعة.. فخور 
بمستوى 

21/7/1920      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88552&cat_id=20 
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 المشروعات

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف: 
تدشين أول 

ة منصة إلكتروني
للتسجيل في 
الشعب والبرامج 
 الجديدة

 

20/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88551&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
 15بني سويف: 

برنامج جديد 
لطالب الثانوية 
العامة بأربع 
 عشرة كلية

 

19/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88550&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

 تدشين برنامجي
ة المعلومات الطبي

 قيةوالعلوم التطبي
 للفضاء والمالحة

19/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88549&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشارك في 
حضور اجتماع 
المجلس األعلى 
 للجامعات بجامعة
 اإلسكندرية

 

18/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88557&cat_id=20 

 

 

ابع عميد الكليه يت
 المرحلة الثانيه
لالمتحان 
االلكترونى 

18/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85807&cat_id=20 
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 التجريبى

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
الكفاءة 

ر والتخصص معايي
 اختيار القيادات
 اإلدارية

 

17/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
91783&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف تعقد 
االمتحان 

د التجريبي الموح
لطالب طب 
 األسنان

 

17/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88545&cat_id=20 

 

 

الجامعة في 
17/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

88544&cat_id=20 
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 عيون الصحافة ..
الوطن .. رئيس 
جامعة بني 
سويف جاهزن 

ق للتنسيق بفر
للمتابعة .. 
ومكاتب ل "ذوي 
االحتياجات " 
 ألول مرة

 
 

إدراج المجلة 
العلمية لطب 
بيطري بني 
سويف ببنك 
 المعرفة المصري

 

 

17/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88543&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
17/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

88542&cat_id=20 
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بني سويف : 
الكفاءة 

ر والتخصص معايي
 اختيار القيادات
 اإلدارية

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يترأس لجنة 

ين تقييم المرشح
لعمادة التربية 

ةالرياضية والزراع  

 

16/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88547&cat_id=20 

 

 

ل تعيين نائب لك
 مدير بجامعة بني
 سويف

 

15/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88548&cat_id=20 
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227 
 

 
 

اعالن هام 
 للطلبه بخصوص
ميعاد ومكان 
االمتحانات 
 االلكترونيه
(Mock,Final) 

 

14/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85751&cat_id=20 

 

 

اعالن هام 
بخصوص 
االمتحان 
 االلكترونى

 

13/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85735&cat_id=20 

 

 

إالنتهاء من 
المرحله االولى 
لالختبارت 
 االلكترونيه

13/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85734&cat_id=20 
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معلومات هامه 
ار بخصوص االختب

 االلكتروني

 

10/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85709&cat_id=20 

 

 

على طالب 
الفرقه الرابعه 
الدخول على 
اللينك الخاص 
 بامتحان الـ
Online 

 

8/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85647&cat_id=20 

 

 

اعالن هام 
7/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

85640&cat_id=20 
 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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 للطلبه بخصوص
االمتحانات 
 االلكترونيه
(Online) 

 

 
 

ااعالن هام 
 للطلبه بخصوص
االمتحان 
 االلكترونى

 

6/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85627&cat_id=20 

 

 

 مواعيد إختبارات
Online (Mock & 
Final) 

 

5/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85618&cat_id=20 

 

 

بيان االداره 
3/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

85607&cat_id=20 
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المركزيه 
لحسابات 
الحكومه 
بخصوص مواعيد 
صرف المرتبات 
 واالجور للعاملين

بالدوله اشهور 
7,8,9,10 

 
 

اعالن لحضور 
ندوة نيوتن 
مشرفة يوم 
 الثالثاء

 

1/7/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85574&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يجري اختبارات 
الرمد لطالب 

27/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
88546&cat_id=20 
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 الدراسات العليا

 
 

جامعة بني 
سويف األولى 

 151محليا و
عالميا طبقا 

مزلتصنيف التاي  

 

 

27/6/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83647&cat_id=20 

 

 

انفراد جامعة 
بني سويف 
 بالترتيب األول

دوليا  201محليا و
في الرياضيات 
 طبقا لتصنيف
 شنغهاي

 

27/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83646&cat_id=20 
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اعالن هام 
 للطالب

24/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74739&cat_id=20 

 

 

 تهنئة ل أ. د.مازن
احمد عطيه 

ه لترقيه سيادت
لدرجة استاذ 
مساعد 
االستعاضه 

ة السنية الثابت
بكلية طب 
األسنان جامعة 
 بني سويف

 

23/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74701&cat_id=20 

 

 

تعلن مؤسسه 
مستشفى 
سرطان االطفال 

عن  57257مصر 
فتح باب 
التسجيل فى 

22/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74702&cat_id=20 
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ىالتدريب الصيف  

 
 

عزاء واجب 
للدكتوره أسماء 
سري فى وفاة 
 والد سيادتها

 

22/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74700&cat_id=20 

 

 

اعالن هام 
 للطلبه

 

 

 

20/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74703&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
 سويف في عيون
 الصحافة... جريدة

17/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82225&cat_id=20 
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الجمهورية... 
خريطة اختبارات 
القدرات.. لطالب 
 الثانوية

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 

ر يستعرض تقري
إنجازات مركز 
 الطباعة والنشر

 

17/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82222&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
 6بني سويف: 

يوليو بدء 
امتحانات برامج 
مركز التعلم 
 المدمج

 

17/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82218&cat_id=20 
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إعالن عن وظيفة 
عميد كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

 

17/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82213&cat_id=20 

 

 

بيان بأسماء 
السادة 
المتقدمين 
لوظيفة عميد 
كلية التربية 
 الرياضية

 

16/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82221&cat_id=20 

 

 

بيان بأسماء 
المتقدمين 
لوظيفة عميد 
كلية الزراعة 

وية البيئية والحي
ئيوالتصنيع الغذا  

16/6/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82217&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يناقش تغيير 
مسمى كلية 

ي التعليم الصناع
"بالتكنولوجيا 
والتعليم 
 "الصناعي

 

16/6/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82212&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء للدكتور 
أحمد حسن 
شعبان بكلية 
 الطب البشري

 

16/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82208&cat_id=20 
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جامعة بني 
 سويف في عيون
ة المواقع اإلخباري

يونيو  15ليوم 
 الجاري

 

15/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82230&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء للدكتورة 
إيمان عبدالملك 
 بكلية اآلداب

 

13/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82228&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 

13/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82224&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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العزاء للدكتور 
ربيع إبراهيم 
 بكلية العلوم

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشارك في 
 فعاليات اختتام
المنتدى 
اإلفريقي األول 
 لمكافحة الفساد
 بشرم الشيخ

 

13/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82220&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
 للدكتورة شمس

وعظ مدرس 
تة التركيبات الثاب

بكلية طب 
األسنان جامعة 

13/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74467&cat_id=20 
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239 
 

المنيا فى وفاة 
 والدها

 

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشارك في 
المنتدى 
األفريقي األول 
 لمكافحة الفساد
 بشرم الشيخ

 

12/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82211&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ه بني سويف يوج

 بزيادة عدد مقاعد
استراحة 
 المرضى بالمركز
 الطبي

10/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82226&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف 
 يتفقد األقسام

اإلدارية.. ويؤكد 
على رفع كفاءة 
 معايير العمل

 

10/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82219&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 

ص يوصي بتخصي
أماكن لعقد 
اإلمتحانات 

لية اإللكترونية بك
 اآلداب

 

10/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82215&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
9/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

83263&cat_id=20 
 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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. عيون الصحافة ..
جريدة األخبار 
المسائي ... 
طوارئ بــ ( 

ي مستشفيات بن
 ( سويف

 

 

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 

معيد  81تعيين 
وطبيب مقيم 
بالمستشفى 
 الجامعي

 

9/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82209&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
9/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

82207&cat_id=20 
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بني سويف 
يتفقد لجان 
اإلمتحانات 
وأعمال الكنترول 
بكلية الطب 
 البشري

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يستقبل وفد 

ة كنسي للتهنئ
بعيد الفطر 
 المبارك

 

9/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82204&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة األخبار 
المسائي 
 ...رئيس (( بني

9/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82203&cat_id=20 
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 سويف)) يطمئن
على طالب 
 المدن الجامعية

 
 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة األخبار 
المسائي ... 
طوارئ بــ ( 

ي مستشفيات بن
 ( سويف

 

 

9/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82201&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
ر لألستاذ الدكتو

هشام نفادي 
أستاذ الجراحة 
العامة بكلية 

6/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74398&cat_id=20 
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الطب البشري 
جامعة بني 
سويف فى وفاة 
زوجة سيادته 
 ونجله إثر حادث
 اليم

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء للدكتورة 
 جيهان عبدالغني
بكلية الطب 
 البشري

 

 

5/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82231&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 

5/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82229&cat_id=20 
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يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
الدكتور هشام 
نفادي بكلية 
 الطب البشري

 
 

رئيس جامعة 
ن بني سويف يدي

 االعتداء اإلرهابي
 بالعريش

 

5/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82227&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

ر فوز د/ كريم صاب
بجائزة أفضل 
بحث بمؤتمر 
اهامبورج بألماني  

 

4/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82223&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
ع بني سويف يرف

حالة الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد الفطر 
 المبارك

 

3/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83265&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ع بني سويف يرف

حالة الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد الفطر 
 المبارك

 

 

3/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82216&cat_id=20 
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يه تهنئة عميد كل
طب االسنان 
بمناسبة عيد 
 الفطر المبارك

 

3/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74381&cat_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 

ة سويف بمناسب
عيد الفطر 
 المبارك

 

2/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83262&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
إبراهيم فرجاني 

ةبكلية الصيدل  

1/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83261&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء للدكتورة 
منى عيسى 
 بكلية طب الفم
 واألسنان

1/6/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83260&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
إبراهيم فرجاني 

ةبكلية الصيدل  

1/6/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
82206&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
لأل.د./ مني 
عيسي احمد 
وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

1/6/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74357&cat_id=20 
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249 
 

 المجتمع وتنميه
ة البيئة فى وفا

 والد سيداتها

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 

ة صالح وهبه بكلي
 الطب البيطري

 

30/5/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83259&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء ألسرة 
 األستاذ الدكتور

جمال عبد 
الحميد بكلية 

29/5/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80851&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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 التجارة

 

 

 
 

جامعة بني 
 سويف في عيون

ة: المواقع اإلخباري
روابط تتحدث  7

عن أخبار 
 28الجامعة ليوم 

 مايو الجاري

 

28/5/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83264&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يواصل مسيرة 
مبادرة "القرية" 
بتوزيع حقائب 

28/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80849&cat_id=20 
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رمضانية 
 ومالبس، وتركيب
ة وصلة مياة بقري

 علي حمودة

 

 

 
 

السيد االستاذ 
الدكتور نائب 
رئيس الجامعه 

م لشئون التعلي
والطالب يتابع 
سير عملية 

ة االمتحانات بكلي
 طب االسنان

 

26/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74245&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
24/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

74180&cat_id=20 
 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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للدكتور عمرو 
 عزت عبد اللطيف

استاذ طب 
اسنان إالطفال 
 جامعة القاهرة

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف: 
ميكنة كافة 

نبيانات الخريجي  

 

23/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80846&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف : 
قواعد جديدة 
لضبط ساعات 
التدريس في 
 الشعب والبرامج

 

23/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80843&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف : 
إنشاء مكتب 
إلدارة المجالت 
 العلمية

 

23/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80839&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
در بني سويف يص

 بيانا برفع حالة
الطواريء 
 القصوى الرتفاع
 درجة الحرارة

 

23/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80837&cat_id=20 

 

 

إعالن عن وظيفة 
عميد كلية 
 الزراعة البيئية

والحيوية 
ئيوالتصنيع الغذا  

21/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx  
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الجامعة فى 
عيون الصحافة 
.... األخبار 
المسائي ... 

مكافأة  600
للعاملين 
بمناسبة عيد 
الفطر المبارك 
 ببني سويف

 

 

 

21/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80840&cat_id=20 

 

 

ه ا.د./ عميد الكلي
يتفقد لجان 
امتحانات نهايه 
العام الجامعى 

20/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74118&cat_id=20 
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2018-2019  

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
...جريدة 
الجمهورية... 
فتيات بني 
سويف .. عالمات 
 ليزر

 

19/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80835&cat_id=20 

 

 

االنتهاء من وضع 
وتركيب جميع 
ارقام الجلوس 
 والمرايا والخرائط
الخاصه بجميع 
 الفرق

 

15/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74040&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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رئيس جامعة 
بني سويف 
 يشهد الملتقى
الفكري األول 
 لمديرية األوقاف
 واالحتفال بذكرى

العاشر من 
 رمضان

 

14/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80850&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
يم بني سويف يق

حفل إفطار 
رمضاني ألكثر 

 1000من 
 شخص

 

14/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80842&cat_id=20 

 

 

افطار جماعي 
السره جامعة 

14/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74023&cat_id=20 
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 بنى سويف

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
...جريدة 
الجمهورية ..... 
 امتحانات كليات

 19بني سويف 
 مايو

 

13/5/2019       
 
 
 
 
 
 
http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

80847&cat_id=20 

 
 
 
 
 
 

 

 

تدريب عدد من 
الفريق االداري 
علي مختلف 
المجاالت 
 االلكترونيه

13/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
74012&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
 19بني سويف : 

12/5/2019       
http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

80836&cat_id=20 
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مايو .... بدء 
 امتحانات الفصل
 الدراسي الثاني

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذة 
ناهد عزت 
بالوحدة 
 الحسابية

 

12/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80832&cat_id=20 

 

 

تغيير بادجات 
وتصاريح 
السيارات 
والدراجات 

ةالبخارية بالجامع  

 

9/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73982&cat_id=20 
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259 
 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتسلم درع من 
الطالب 
المشاركين في 
نماذج محاكاة 
 وزارة المالية

 

7/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80848&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
سويف بني 

يناقش إنشاء 
مشتل وشبكة 
ري بالمجمع 
 األول للجامعة

 

7/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80841&cat_id=20 

 

 

موافقه مجلس 
الجامعة علي 
الئحه البرنامج 

7/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73941&cat_id=20 
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 المميز للكليه

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يهنيء العاملين

بحلول شهر 
 رمضان

 

6/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80834&cat_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
ة الكلية بمناسب

حلول شهر 
 رمضان المبارك

 

6/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73906&cat_id=20 

 

 

بدايه امتحانات 
ه العملي بالكلي

في مختلف 

6/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73905&cat_id=20 
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 المواد

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يدشن مبادرة 
"هنجملها" 

 700لزراعة 
 شجرة مثمرة

 

 

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80844&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..
م جريدة أخبار اليو

منحة  50... 
للماجستير 
والدكتواره 
بجامعة بني 
 سويف لألفارقة

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80838&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
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ة المحطة الفضائي
بكلية علوم 
المالحة 

ضاء وتكنولوجيا الف
تستطلع هالل 
شهر رمضان 
 المبارك

 

 

 

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80829&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يشارك في حفل

تكريم األستاذ 
الدكتور هشام 
بشرى بكلية 
السياحة 

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80827&cat_id=20 
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 والفنادق

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف: 
وجبات رمضانية 
مميزة لطالب 
المدن الجامعة 
ومشرفي 
 النوباتجية

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80826&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف: 

ل إنشاء نادي لنق
وتسويق 
 التكنولوجيا

 

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80825&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف: 

5/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80824&cat_id=20 
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استطالع هالل 
رمضان بالمحطة 

ية الفضائية بكل
علوم المالحة 

ضاءوتكنولوجيا الف  

 
 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 

ة سويف بمناسب
حلول شهر 
 رمضان المبارك

 

 

 

3/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80830&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 

1/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80833&cat_id=20 
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العزاء للدكتور 
أحمد رضا 
والدكتورة دعاء 
 رضا بكلية الطب
 البشري

 
 

تهنئه عميد 
ة الكلية بمناسب

االحتفال بعيد 
 العمال

 

1/5/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73829&cat_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 

ة سويف بمناسب
االحتفال بعيد 
 العمال

 

30/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80831&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يسلم خمس 
أجهزة تعويضية 
للطالب ذوي 
 اإلعاقة

 

30/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
80828&cat_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
ة الكلية بمناسب

 اعياد الربيع

 

29/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73787&cat_id=20 

 

 

مشاركة الدكتور 
مجدى عميد 
الكلية الدكتور 
منصور حسن 
رئيس الجامعة 
فى زيارة 

رة الكنائس واالدي

29/4/1920      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73786&cat_id=20 
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للتهنئة بعيد 
 القيامة المجيد

 
 

2020-2021 
Hubert H. 
Humphrey 
Fellowship 
Program 

 

28/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73789&cat_id=20 

 

 

ورشة العمل 
الخاصة بجائزة 
 التميز الحكومي
للجامعات 

ة المصرية المقام
بوزارة التخطيط 
 بالقاهرة

 

28/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73785&cat_id=20 
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كل عام واالخوه 
يرالمسيحيين بخ  

 

28/4/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73771&cat_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
ة الكلية بمناسب
ى االحتفال بالذكر

السابعة 
ير والثالثين لتحر

 سيناء

 

25/4/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73739&cat_id=20 

 

 

يوم االحد القادم 
اجازة 28/4  

 

24/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73716&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
للدكتور مدحت 
عبد الرحمن 

24/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73701&cat_id=20 
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استاذ  –قطايا 
عالج الجذور 
بكليه طب 
االسنان جامعه 
 القاهره

 
 

خالص التهاني 
ر/ لالستاذ الدكتو

بدر نبيه 
ين ارمانيوس لتعي

سيادته نائبا 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 
لخدمة المجتمع 
 والبيئة

 

18/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73604&cat_id=20 

 

 

 تفقد ا.د./ مجدي
محمد علي 

ير عميد الكلية س

17/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73568&cat_id=20 
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مية العملية التعلي
 بمختلف عيادات
 الكلية

 

اجتماع مديرين 
 اوحدات تكنولوجي

المعلومات 
بكليات جامعة 
 بني سويف

 

17/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73566&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ع بني سويف يوق

بروتوكول تعاون 
د مع رئيس االتحا

 الرياضي المصري
 للمكفوفين

 

16/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
78297&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
16/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

78295&cat_id=20 
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بني سويف 
ن يستقبل وفدا م

 الهيئة القومية
لضمان جودة 
 التعليم

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
.... جريدة الوفد 
... شبكة 
كاميرات مراقبة 
بكليات جامعة 
 بني سويف

 

16/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
78292&cat_id=20 

 

 

مشاركه الكليه 
ممثال للجامعه 
فى المؤتمر 
االقليمى االول 
لكليات طب 
 االسنان

 
 
 
 
 
 

16/4/2019  

    http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73516&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
 
 

 

272 
 

 
 

رئيس جامعة 
ع بني سويف يوق

مذكرة تفاهم مع 
جهاز تنمية 
المشروعات في 
 مجال التدريب

14/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84805&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف: 
انطالق عشرة 
مبادرات خالل 

ع فعاليات األسبو
 البيئي السابع

 

14/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84804&cat_id=20 

 

 

مشاركه الكليه 
فى المؤتمر 
الدولي الثاني 

14/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73455&cat_id=20 
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 للوافدين

 
 

ية استقبلت الكل
حوالى أكثر من 

طفل يتيم  ٥٠
من مختلف دور 
 الرعاية بمحافظة

بنى سويف 
احتفاال بيوم 
 اليتيم

 

13/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73442&cat_id=20 

 

 

دورى المعلومات 
 للطالب

 

12/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73470&cat_id=20 

 

 

خالص التهنئه 
لكل من الطالبه 
امانى رجب 

11/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73441&cat_id=20 
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جمعه و الطالبه 
 رانيا جمال محمد

 
 

 ترقيه الطبيبه
سوزان المدرس 
المساعد 
 بقسسم العالج
التحفظي الي 
درجه مدرس 
 بالقسم

11/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73440&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
للدكتور محمد 
عبد الحكيم 
المدرس بقسم 
التركيبات فى 
وفاة المغفور له 
 والد سيادته

 

8/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73352&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
يرسم الفرحة 
على وجوه 
األيتام .... 

 22بمشاركة 
 جمعية

 

7/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85439&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يستقبل نخبة

من القيادات 
النسائية 
المشاركة فى 
ندوة ... هنشارك 
فى اإلستفتاء 
 على الدستور

 

7/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85438&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
ز بني سويف: فو

مشروع بحثي 
ر فى مجال تحضي
ة المواد النانومتري

ألف  100بتمويل 
 جنية

 

7/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85437&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يرسم الفرحة 
على وجوه 
األيتام .... 

 22بمشاركة 
 جمعية

 

7/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84700&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف 
 يستقبل نخبة

من القيادات 
النسائية 
المشاركة فى 
ندوة ... هنشارك 
فى اإلستفتاء 
 على الدستور

7/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84699&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ز بني سويف: فو

مشروع بحثي 
ر فى مجال تحضي
ة المواد النانومتري

ألف  100بتمويل 

7/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84697&cat_id=20 
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 جنية
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشارك في 
 المنتدى العالمي
 للتعليم العالي

 

4/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84807&cat_id=20 

 

 

إعالن مهم 
وعاجل جدا 

ة بشأن تأكيد هوي
جامعة بني 
سويف في 
المخاطبات 
ا والتعامالت داخلي
 وخارجيا

 

4/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84806&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
4/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

83827&cat_id=20 
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بني سويف 
يشارك في 
 المنتدى العالمي
 للتعليم العالي

 

 

 
 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

حصول الجامعة 
الترتيب على 

عالميا  201-300
في تصنيف 

ق التايمز لتحقي
أهداف التنمية 
 المستدامة

 

3/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84803&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

حصول الجامعة 
على الترتيب 

عالميا  201-300
في تصنيف 

ق التايمز لتحقي
أهداف التنمية 
 المستدامة

 

3/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83824&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

المساء .. جريدة 
فى جامعة بني 
سويف .. فريق 
مسرحي وقناة 
يوتيوب لذوي 
 اإلعاقة

 

1/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
78299&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

عن أربع دورات 
ة تدريبية لتنمي

 الجهاز اإلداري

 

 

1/4/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
78296&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشهد وضع حجر 
األساس لفرع 
مجلس الدولة 
 الجديد

 

31/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85374&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ع بني سويف يوق

بروتوكول تعاون 

31/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84506&cat_id=20 
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مع جامعة الجزائر 
3 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يسلم شهادات 
اإلعفاء من 

 14التجنيد لــ 
طالب من ذوي 
 اإلعاقة

 

31/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84505&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يفتتح المهرجان

 27الكشفي الــ 
والمهرجان 
 اإلرشادي الثامن

 

31/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84504&cat_id=20 
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جامعة بنى 
سويف تنفرد 
دوليا بنشر أول 
بحث لقياس 
المعامالت 
الضوئية الغير 
خطية للمواد 
بإستخدام ليزر 
 الفيمتو ثانية
عالي الطاقة 

ترددوال  

 

 

28/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85375&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
و بني سويف يدع

أعضاء مجلس 
الجامعة 
للمشاركة في 
 منتدى التعليم

27/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84809&cat_id=20 
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العالي والبحث 
العلمي ما بين 
الحاضر 
 والمستقبل

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يستقبل لجنة

يم القياس والتقو
 لمراجعة وتقييم

نظم االختبارات 
والتصحيح 
اإللكتروني 
 بالجامعة

 

27/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
84808&cat_id=20 

 

 

مؤتمر طب 
االسنان االول 
بالتعاون بين 
جامعة بني 

26/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70877&cat_id=20 
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سويف والنهضة 
 والفيوم وأسوان

 
 

ازالة ورم حميدي 
جراحيا بالفك 
العلوي بسقف 
الحلق لمريضة 

سنة  30بعمر ال 
باستخدام بنج 
 موضعي

 

26/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70873&cat_id=20 

 

 

بروتوكول تعاون 
مع كلية طب 
االسنان جامعة 
 عين شمس

 

24/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70879&cat_id=20 

 

 

محاضرات فى 
24/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

64453&cat_id=20 
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ضمان اعتماد 
الجوده للساده 

ه االداريين بكلي
 طب االسنان

 
 

اعالن هام 
 للطلبه

 

24/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64447&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء ألسرة 
الطالب رحمي 
عادل بكلية 
العلوم الطبية 
 التطبيقية

 

23/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85436&cat_id=20 
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بروتوكول تعاون 
مع كلية طب 
االسنان جامعة 
 المنيا

 

23/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70880&cat_id=20 

 

 

عدد تزويد الكليه ب
) كمبيوترات 3(

وطاوالتهم كدعم 
موجه الى وحد 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 

23/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64450&cat_id=20 

 

 

اعالن هام 
نللطلبه الوافدي  

 

23/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64448&cat_id=20 

 

 

عدد تزويد الكليه ب
22/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

64451&cat_id=20 
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ير) ماكينه تصو2(  

 
 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 

مسويف بعيد األ  

 

21/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
85435&cat_id=20 

 

 

تزويد الكليه 
بكمبيوترات 
 جديده

 

21/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64449&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يستقبل وفًدا 
علميًا رفيع 
المستوى من 
جامعة فيجو 

19/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70432&cat_id=20 
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 األسبانية

 

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف : 

عيادة إنشاء 
 بيطرية بكلية
 الطب البيطري

 

19/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70429&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يناقش 
استعدادات مركز 

ال اإلنتاج إلستقب
 شهر رمضان

 

19/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70428&cat_id=20 
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ازالة ورم حميدي 
 جراحيا بالفم

17/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
73192&cat_id=20 

 

 

تجهيز غرفة 
عمليات كاملة 
تحت تأثير 
 التخدير

 

17/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70878&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
 سويف في عيون
الصحافة .... 
. المصري اليوم ..
 عبد الغفار يرأس
المجلس األعلى 
 للجامعات ببني
 سويف

 

17/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70448&cat_id=20 

 

 

وزير التعليم 
14/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

70451&cat_id=20 
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العالي ورئيس 
جامعة بني 
 سويف والمحافظ

يضعون حجر 
أساس المسجد 
 الكبير

 

 
 

وزير التعليم 
العالي ورئيس 
جامعة بني 
 سويف والمحافظ

يفتتحون دار 
 الضيافة

 

14/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70444&cat_id=20 

 

 

وزير التعليم 
العالي ورئيس 
جامعة بني 

14/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70439&cat_id=20 
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 سويف والمحافظ
يفتتحون حمام 
السباحة 
 األوليمبي

 

رئيس جامعة 
بني سويف 

ت يتفقد المنشآ
الجديدة المقرر 
افتتاحها غدا 
بحضور وزير 
 التعليم العالي

 

13/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70436&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يشهد مراسم 
 احتفال المحافظة

المئوي بعيدها 
 القومي

13/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70431&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
ز بني سويف: فو

مشروع بحثي 
عن استخراج 
البترول والغاز 

ألف  700بتمويل 
 جنية

 

 

 

12/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70452&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
 يستقبل لجنة
تجنيد وتعبئة 
 المنيا إلستخراج

شهادات اإلعفاء 
للطالب ذوي 

12/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70446&cat_id=20 
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 اإلعاقة

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف: 
سلسلة من 

ة الزيارات الطالبي
للكليات 
 العسكرية

 

12/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70440&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
رم بني سويف يك

 الموسيقار هاني
 شنودة

 

11/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
72758&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 

11/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70450&cat_id=20 
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العزاء للدكتور 
ية سيد صابر بكل

 العلوم

 
 

زياره علميه 
لكليه طب 
االسنان لطالب 
مدرسه عمرو بن 
 العاص

 

11/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64279&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
الدكتور هشام 
بشرى نائب 
 رئيس الجامعة

 

10/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
72756&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
رم بني سويف يك

طالب وطالبات 
كلية السياحة 
والفنادق 
المشاركين في 
 تنظيم البطولة
 العربية

 

10/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70441&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ل بني سويف خال
ــ تخريج الدفعة ال

 بكلية الطب : 17
إنشاء جمعية 
 للخريجين

 

 

10/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70437&cat_id=20 
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ورشه عمل 
 potary بعنوان
endo dontic in 
dental practice 

تحت اشراف 
قسم عالج 
 الجذور

10/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64230&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يهنئ رجال 
 القوات المسلحة
بمناسبة يوم 
 الشهيد

9/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70433&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
للدكتور محمد 
عمران حامد 
رءيس قسم 
الجراحة فى وفاة 
 شقيق سيادته

9/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64222&cat_id=20 
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رئبيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
الدكتور شوقي 
 سليمان

6/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
72755&cat_id=20 

 

 

للمرة األولي من 
نوعها رئيس 
جامعة بني 
سويف يعلن 
إنشاء فريق 
مسرحي وقناة 
يوتيوب لذوي 
 اإلعاقة

6/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70447&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتسلم درع 

ة الجمعية المصري

6/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70442&cat_id=20 
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للدراسات 
 النفسية

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة المساء .. 
رحالت لطالب 
جامعة بنى 
سويف 
للمشروعات 

ةالقومية العمالق  

3/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
72754&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة الـأخبار 
 50المسائى .. 

منحة دراسية 
من جامعة بنى 
سويف لــ ( 
 ( الطالب األفارقة

 

3/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70445&cat_id=20 
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الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة المساء .. 
رحالت لطالب 
جامعة بنى 
سويف 
للمشروعات 

ةالقومية العمالق  

 

3/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70438&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

النشر العلمي 
شرط تشكيل 

ة للكليات العملي
وشرط منح 

ةللكليات النظري  

2/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
72757&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف: 
بروتوكول تعاون 
مع االتحاد 
 المصري للسالح

 

2/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
72753&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 
بروتوكول تعاون 
 بين كلية الطب
 وجامعة النهضة

 

1/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70449&cat_id=20 
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خالص التعازي 
وأصدق المواساة 

ر لالستاذ الدكتو
مجدى محمد 
 على عميد كليه

طب االسنان فى 
وفاه والدة 
 سيادته

 

1/3/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64141&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 

ألف جنية  100
مكافأة للنشر 

ألف  50الدولي و
للباحث األكثر 
 مرجعية

 

28/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70443&cat_id=20 

 

 

ورشة عمل 
26/2/2019        
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 تدريبية بعنوان
rotary 
endodontics 

 
 

جولة تفقدية 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 
لإلطمئنان على 
 الوفود المشاركة
ةبالبطولة العربي  

 

26/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68831&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ز بنى سويف: فو

مشروع بحثي 
فى مجال الطاقة 

ألف  600بتمويل 
 جنية

 

25/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70427&cat_id=20 
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اختتام مجموعة 
ورش عمل 
الجودة بورشة 
عمل توصيف 
البرامج 
 والمقرارات بشرح

وقيادة د.خالد 
 مظهر

 

 

25/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64083&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف: 
إعالن نتيجة 

وح التعليم المفت
غرة مارس 
 المقبل

 

24/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70424&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بنى سويف 
 يفتتح فعاليات
 النسخة الثالثة
ة للبطولة العربي
ور للمبارزين بحض

المحافظ 
 150وبمشاركة 

 30العب من 
 جامعة عربية

24/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70422&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 
تشغيل موقع 
الجامعة عن 
طريق الخادم 
 السحابي

 

24/2/2019      http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68829&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
 سويف في عيون

23/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70426&cat_id=20 
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ة: المواقع اإلخباري
روابط تتحدث  6

عن أخبار 
 23الجامعة ليوم 

 فبراير

 
 

جامعة بني 
 سويف في عيون
 الصحافة .. جريدة

 30الجمهورية... 
جامعة مصرية 
وعربية في 
 بطولة السالح

 

 

 

23/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68830&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
22/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

70425&cat_id=20 
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 سويف في عيون
ة: المواقع اإلخباري

رابط يتحدث  15
عن أخبار 

 22الجامعة ليوم 
 فبراير

 
 

جامعة بني 
 سويف في عيون

ة: المواقع اإلخباري
رابط يتحدث  24

عن أخبار 
 21الجامعة ليوم 

 فبراير

 

21/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
70423&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ع بني سويف يوق

 اتفاقيات تعاون
مع خمس 

21/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68828&cat_id=20 
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 جامعات سودانية

 
 

ورش العمل 
لتعريف آليات 
 الجودة والتخطيط

اإلستراتيجي 
 ألعضاء التدريس
 والهيئة المعاونة

يةواالداريين بالكل  

21/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64023&cat_id=20 

 

 

اعالن هام 
 للطالب

20/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64010&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
 سويف في عيون
 الصحافة.. جريدة
أنباء مصر.. فوز 
جامعة بني 
سويف 
بميداليتين 

19/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68826&cat_id=20 
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برونزيتين 
ة وميدالية فضي

في النشاط 
 العلمي

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
..... جريدة 
الجمهورية ... 

ألف جنيه  600
لصيانة األجهزة 
بجامعة بنى 
 سويف

 

18/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68818&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

إلغاء كل مظاهر 
 االحتفاالت

17/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68813&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بنى سويف : 
إنشاء معمل 
مركزي لحيوانات 
 التجارب

 

17/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68808&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يلتقي مراسل 
 أونا

 

13/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68833&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع
" 18الترتيب "

"عربيا 62محليا و"
 طبقا لتصنيف

13/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68822&cat_id=20 
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 الويبومتريكس
 األسباني

 
 

تفقد رئيس 
جامعة بني 
سويف لمركز 
 المؤتمرات باكرا

 

13/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68811&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
ر بني سويف: أكث

قاعات  6من 
 بمركز المؤتمرات

ودار الضيافة 
مؤهلة لعقد 
المؤتمرات 
 الدولية

 

10/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68825&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
ه بني سويف يوج

 بتوفير سيارات
إسعاف دائمة 
 بالمدن الجامعية

 

10/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68819&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
 يشهد التشغيل
 التجريبي لحمام
السباحة 
 األوليمبي

 

10/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68814&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف: 
بروتوكول تعاون 
مع مدرسة صالح 
الدين الخاصة 

10/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68807&cat_id=20 
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للغات ببني 
 سويف

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
 عبدهللا مصطفى
 عباس بالعالقات
 العامة

 

 

 

10/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68804&cat_id=20 

 

 

يه تهنئة عميد كل
طب االسنان 
للطالبه اماني 
رجب جمعه 

10/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63867&cat_id=20 
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لحصولها علي 
المركز الثاني 
علي مستوي 
الجامعات 
المصريه في 
مسابقه القران 

م فى الكري
اسبوع شباب 
الجامعات 
 المصريه بجامعه
 كفر الشيخ

 
 

جامعة بني 
 سويف في عيون
ة المواقع اإلخباري

 اإللكترونية

 

7/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68827&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
 بني سويف: غدا

7/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68820&cat_id=20 
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استقبال طالب 
المدن الجامعية 
واالستعداد 
الكامل للفصل 
 الدراسي الثاني

 
 

إعالن عن وظيفة 
عميد كلية 
 التربية

 

7/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68815&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

حصول الطالب 
 على الميداليات
الذهبية 
والبرونزية 
والفضية في 
أسبوع شباب 
الجامعات الثاني 

7/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68809&cat_id=20 
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 عشر

 
 

جامعة بني 
 سويف في عيون
ة المواقع اإلخباري

 اإللكترونية

 

7/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68803&cat_id=20 

 

 

الجدول الزمني 
 الختيار القيادات
الجامعية 
 بالجامعة لمنصب
عميد كلية 
 التربية

 

6/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
83258&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

رفع حالة 

6/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68801&cat_id=20 
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الطوارئ 
بالمستشفى 
الجامعي لسوء 
 األحوال الجوية

 
 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

فوز الجامعة 
"بميداليتين 
بورنزيتين 

ة" وميدالية فضي
في النشاط 
 العلمي بأسبوع
 شباب الجامعات

 

5/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68817&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
. عيون الصحافة ..

جريدة الوفد .... 
 35تخصيص 

5/2/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68805&cat_id=20 

 



 تقرير البوابة الرقمية للجامعة
 
 

 

318 
 

مليون جنيه 
لتطوير المدن 
الجامعية ببنى 
 سويف

 
 

رئيس جامعة 
 2بني سويف: 

فبراير بدء 
م امتحانات التعلي
م المفتوح والتعل

 المدمج

 

31/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68823&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء للدكتور/ 
أحمد عبدالمنعم 

ةبكلية الصيدل  

29/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68832&cat_id=20 
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رئيس جامعة 
بني سويف: 

ر مسابقة الختيا
أفضل األفكار 
إلقامة مشروعات 

ةصغيرة ومتوسط  

 

29/1/2019      
 
 
 
 
http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=

68821&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 
ندوة بعنوان " 
 تنمية كهف وادي

سنور " بكلية 
 علوم األرض

 

29/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68816&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف: 

29/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68810&cat_id=20 
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إنشاء مركز 
الخدمة العامة 
 بكلية علوم ذوي

االحتياجات 
 الخاصة

 

رئيس جامعة 
بنى سويف: 
الموافقة على 
إنشاء ملعب 
كلية التربية 
 الرياضية

 

29/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68806&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف: 
تعاون مع وزارة 
التضامن في 
مجال الخدمات 

وية البحثية والترب
والثقافية 
بمؤسسات 

28/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68824&cat_id=20 
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الرعاية 
 االجتماعية

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يواصل جوالته 
التفقدية مع 
 بداية إجازة نصف
 العام

 

 

27/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68812&cat_id=20 

 

 

ورشة عمل 
 بعنوان
(periodontal 
flaps and types 
of sutures 
techniques 

27/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
64452&cat_id=20 
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يه تهنئة عميد كل
 -طب االسنان 

جامعه بذكرى 
ر يناي 25احتفاالت 

 وعيد الشرطة

27/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63704&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
.... الوفد .... 
رئيس جامعة 

لن بنى سويف يع
استمرار 
االمتحانات 
 الخميس المقبل

 

22/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
71493&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
.... جريدة 

22/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67234&cat_id=20 
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المساء ... 
جامعة بنى 
سويف تستعد 

ة للبطولة العربي
 للمبارزين

 
 

ر فعاليات المؤتم
الطالبى االول 
لكليه طب 

جامعه  - االسنان 
 بنى سويف

201/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63633&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذة 
 مروة عبدالناصر

 

18/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
71494&cat_id=20 
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تهنئة رئيس 
جامعة بني 
سويف بعيد 
 الغطاس

 

18/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67229&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

رفع حالة 
الطوارئ 
بالمستشفى 
الجامعي لسوء 
 األحوال الجوية

16/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67230&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف ضمن 

 200أفضل 
جامعة دوليا في 

ز تصنيف التايم
لالقتصاديات 
الناشئة لعام 

16/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67225&cat_id=20 
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2019 

 
 

رئيس جامعة 
ه بني سويف يوج

 بضرورة تحقيق
اإلكتفاء الذاتي 
 لكافة مستلزمات
 كليات الجامعة

 

16/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67221&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف: 
ورش عمل 
مجانية لطالب 
التعلم المدمج 
تؤهلهم لسوق 
 العمل

 

16/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67219&cat_id=20 
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 المؤتمر الطالبي
االول لكلية طب 
 األسنان

 

16/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63601&cat_id=20 

 

 

جامعة رئيس 
بني سويف: 
الموافقة على 
الندب الجزئي 
ألعضاء الهيئة 
التدريس 
 بالجامعة

 

14/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68802&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
لن بني سويف يع

حصول الجامعة 
على الترتيب 
الخامس محليا 
 طبقا لتصنيف

11/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
68800&cat_id=20 
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ويبومتريكس 
لإلشارات 
 المرجعية

 

 
 

رئيس جامعة 
بني سويف: 

ة تفعيل المشارك
ة المجتمعية لكلي

 علوم األرض

 

9/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67233&cat_id=20 

 

 

جامعة بني 
 سويف في عيون

 جريدة - الصحافة 
رئيس  - الوفد 

جامعة بني 
سويف: زيادة 
مكافآت أعمال 

8/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
71491&cat_id=20 
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ياتالكنترول بالكل  

 
 

تهنئة عميد 
الكليه بيوم 
 الميالد المجيد

 

7/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63515&cat_id=20 

 

 

تسجيل لجنة 
 اخالقيات البحث
العلمي لكلية 
طب االسنان 
جامعة بني 
سويف لجنة 
اً معترف بها دولي  

7/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63514&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
جريدة المساء 
...تشغيل حمام 

2/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
71492&cat_id=20 
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السباحة 
يراألوليمبى فبرا  

 

رئيس جامعة 
ع بني سويف يوق

بروتوكول تعاون 
 مع شركة تيتان
لألسمنت فى 
مجال 
 تطويرالمهارات

 

2/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67231&cat_id=20 

 

 

عزاء واجب 
ألسرة األستاذ/ 
عيد شحاته 
 حسين

 

2/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67226&cat_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 

2/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67220&cat_id=20 
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جريدة المساء 
...تشغيل حمام 
السباحة 

يراألوليمبى فبرا  

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 
تشغيل مجمع 

ة المالعب الرياضي
وحمام السباحة 
األوليمبيي 
 الشهر القادم

 

1/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67232&cat_id=20 

 

 

رئيس جامعة 
بنى سويف 
يستهل العام 
الجديد بصرف 

ن مكافآت للباحثي
المتميزين 

1/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67228&cat_id=20 
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 والنشر الدولي

 
 

رئيس جامعة 
بنى سويف : 
حصول مركز 
التعلم المدمج 
على شهادة 
األيزو 

2015/9001 
 والتجديد للجهاز
 اإلداري

 

 

1/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
67223&cat_id=20 

 

 

يه تهنئة عميد كل
طب االسنان 
 بالعام الميالدي

2019الجديد   

1/1/2019     http://www.dent.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=
63453&cat_id=20 
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 شروع المكتبة الرقمية م                                                                                              جامعة بني سويف

_________________________________________  
  مشروع المكتبة الرقمية

  الدور الثالث مبنى المشروعات 

    :  Dl@bsu.edu.eg           https://www.facebook.com/DLBSUTem  البريد اإللكتروني :    
  http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspxfacebook:        رابط الجامعة   

      ____________________________________  
  

  تقرير نشاط المكتبة الرقمية خالل الفترة 

  م30/6/2020إلى  1/1/2019من 

إجمالي   2020  2019  النشاط
  النشاط 

  270  75  195  حاالت الترقيات 

متوسط األبحاث 
  التي تم فحصها 

1400  550  1950  

  920  237  683  فحص الرسائل 

  2710  710  2000  وحدات الفحص 

خطط مستلمة 
  ومرفوعة 

908  286  1194  

  185  33  152  فتح حسابات 

  1363  300  1063  براءات عنوان 

  800  200  600  استالم رسائل 

على وفرديا  ) ورش عمل بالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات 6(   ورش عمل 
  مستوى الجامعة والكليات 

المشاركة في 
التحول الرقمي 

  بالجامعة 

التعامل من خالل الشكل الرقمي مع المستفيدين واستقبال طلباتهم بنسبة 
ومنذ  بداية  19من نشاط المكتبة رقميا منذ حلول أزمة كوفيد  % 50

  2020اير شهر فبر
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خطة بحث على النظام   1194استالم  ورفع  2020/ 6/  30حتى  1/1/2019تم خالل الفترة 
  وبيانها كالتالي

نشاط المواقع في ادخال الرسائل قيد الدراسة تقرير  
01/01/2019 - 30/06/2020 

 

 

كود 
 الموقع

 الموقع
عدد الرسائل 
قيد الدراسه 

 المسجلة

 1194 جامعة بني سويف .1.20

 324 كلية الطب .1.20.4

 138 كلية التربية .1.20.8

 134 كلية الحقوق .1.20.11

 82 كلية اآلداب .1.20.1

 79 كلية التربية الرياضية .1.20.12

 75 كلية العلوم .1.20.5

 69 كلية الصيدلة .1.20.3

 58 كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة .1.20.19

 32 علوم ذوي االحتياجات الخاصةكلية  .1.20.27

 29 كلية التجارة .1.20.9

 24 كلية الطب البيطرى .1.20.7

 14 كلية التعليم الصناعي .1.20.2

 12 كلية التمريض .1.20.10

 11 المعهد القومي لعلوم المسنين .1.20.26

 11 معهد أبحاث وتطبيقات الليزر .1.20.28

 4 والعلوم السياسيةالدراسات االقتصادية  .1.20.15
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 اعداد الرسائل المرفوعة بالمواقع
From 1/1/2019 to 30/6/2020 

 

  ScopeID عدد الرسائل المكشفة لها نص كامل المجال 

 502 422 جامعة بني سويف .1.20 1

 104 104 كلية الطب .1.20.4 6

 7 6 كلية الصيدلة .1.20.3 7

 0 0 والمعلوماتكلية الحاسبات  .1.20.14 13

 1 1 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية .1.20.15 14

 6 7 كلية العلوم .1.20.5 17

 43 47 كلية التربية .1.20.8 18

 27 37 كلية اآلداب .1.20.1 19

 12 24 كلية التجارة .1.20.9 20

 9 20 كلية الحقوق .1.20.11 21

 26 46 كلية التربية الرياضية .1.20.12 22

 0 0 كلية التعليم الصناعي .1.20.2 23

 3 5 كلية رياض االطفال .1.20.20 24
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 الموظفين في رفع وإدخال بيانات الرسائل نشاط 
 30/6/2020حتى  1/1/2019خالل الفترة من 

 

  

  
كود 

 الموظف
 اسم الموظف

رفع 
 رسائل

بيانات 
 اساسية

مشرفي 
 الرسالة

فهرس 
 الرسالة

 101 101 101 134 مروه عبد الحليم عبد العزيز حسين 9006789 )1

 8 8 8 8 حسن كمال عبد العظيم 9002407 )2

 25 25 25 9 سارة محمد علي هارون 9005734 )3

 108 108 108 127 مروه علي محمد علي 9007042 )4

 107 107 107 139 نجالء محمد كامل 9006807 )5

 48 48 48 0 رياض عبد المقصودهند عبد المنعم  9005733 )6

أ/ رحاب يسري محمد عبد الوهاب  9004497 )7
 علي

5 104 104 104 
 

  

  

  

 نتظام عمل الموظفين يومياً ا
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  5343تطور أعداد المستفيدين من المكتبة الرقمية 
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  اخر إحصاء على السستم  1344تطور عمليات اإلطال ع 
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  30/6/2020 -1/1/2019الموقع من  نشاط الموظفين على

 اسم الموظف
عدد 

 اسم الموظف العمليات
عدد 

 العمليات

 5675 نجالء محمد كامل -  2 10045 عبد الحكيم على أحمد -  1

 4964 عال ابراهيم على -  4 5584 مروه عبد الحليم عبد العزيز حسين -  3

 1638 علي محمد علي محمد -  6 2683 حسن كمال عبد العظيم -  5

 1605 صادق أحمد صادق إبراهيم -  8 1633 حاتم اسماعيل عبد الحق أحمد -  7

 1453 رشا سليم ابراهيم حافظ -  10 1536 أ/ رحاب يسري محمد عبد الوهاب علي -  9

 1134 عرابى يس عرابى على -  12 1209 خديجة إبراهيم أحمد علي -  11

 927 محمد علي مروه علي -  14 1116 سارة محمد علي هارون -  13

 843 هند عبد المنعم رياض عبد المقصود -  16 893 عبير هالل عبد العال محمد -  15

 687 مروة على محمد -  18 821 محمدأحمد على محمد -  17

 507 مروة مجدي عزت حسين -  20 582 محمد سيد مراد عبد الغني -  19

 469 جيهان محمد مجدي -  22 476 أحمد أمين محمد -  21

 453 مها محمد فتحى -  24 461 شيماء محمود عبد الخالق محمد -  23

 419 د. عزة فاروق عبد المعبود -  26 422 منال بطران -  25

 390 ايمان علي علي -  28 392 إيمان علي توفيق عبد العليم -  27

 304 سميه محمد شافعي شلقامي -  30 336 عبير سيد محمد عبد المجيد -  29

 91 اماني محمود محمد ميهوب -  32 260 محمد الجنديمنال حسين  -  31

 82 ربيع عمر رمضان -  34 89 مصطفى عبد القادر عبد اللطيف محمود -  33

 58 عادل عبد الحميد ابراهيم محمود -  36 77 مسعود صديق محمد سالمة -  35

 22 أمال ممدوح محمد ابراهيم -  38 32 فاطمة شعبان حسين خالد -  37

 14 فاطمة محمد السيد الوتار -  40 20 محمود أحمدحمدي  -  39

 4 تغريد أحمد طلعت حسين -  42 8 أسامه محمد حفني عوض هللا -  41
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  ورش العمل 

  الهدف  الحضور   المكان  التاريخ
كلية الطب   25/2/2019

  البيطري 
  التعاون مع الجودة بالكلية   100

بالتعاون مع قاعدة بيانات   75  كلية اآلداب   6/3/2019
Ebesco 

كلية التعليم   2/4/2019
  الصناعي 

التعريف بخدمات البحث والمكتبة   50
  الرقمية 

كلية العالج   8/4/2019
  الطبيعي 

التعريف بخدمات البحث والمكتبة   50
  الرقمية

تعريف الطالب بمهارات البحث   400  كلية اآلداب   17/4/2019
  على بنك المعرفة 

كلية الطب   26،27/11/2019
  البشري والعلوم 

بالتعاون مع قواعد البيانات   400
العالمية ببنك المعرفة لطرح 

  مهارات البحث والجديد
  

  Ebescoورشة عمل 
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  ورشة عمل تعليم صناعي 

  
  ورشة عمل عالج طبيعي 

  
  ورشة عمل كلية اآلداب 
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  ورشة عمل كلية الطب البيطري 

  

  ورشة عمل قواعد البيانات وبنك المعرفة 
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  مدير مشروع المكتبة الرقمية 

 د عزة فاروق جوهري   .أ

                                                                       30/6/2020  



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

NO/Faculty EVENT Date  
 

Place Objectives Sector Target 
Group 

URL Sustainable 
Development Goal 

 
تهنئه السيد االستاذ 
الدكتور / عميد الكليه 
لالخوه المسيحيين 

بمناسبه عيد الميالد 
 المجيد

6/1/2020     http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10392

8&cat_id=20 

 

 
تهنئه السيد االستاذ 
الدكتور عميد الكلية 

بمناسبه العام 
الميالدي الجديد 

2020 

كليه طب  31/12/2019
 االسنان 

.http://www.dent  العاملين  مجتمعيه 
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10387

6&cat_id=20 

SDG12 

 
الدورة التدريبية 

لتدريب أعضاء اللجان 
أساسى السالمة 
والصحة المهنية 

 بالكليات

29/12/2019 BSU   العاملين  http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10388

5&cat_id=20 

SDG16 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

334 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
STARS MEETING 

2020 

25/12/2019     http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10387

5&cat_id=20 

 

 
 المسابقه العلميه

(dentofestival)  بكلية طب الفم
 و االسنان

كليه طب  23/12/2019
 االسنان 

.http://www.dent  الطالب  
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10388

7&cat_id=20 

SDG1 

 
تكريم الطالب محمود 
عبد الرحمن لحصوله 
علي المركز االول 

كافضل بحث علمي 
علي مستوي 

معهالجا  

كليه طب  22/12/2019
 االسنان 

.http://www.dent  الطالب  
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10389

5&cat_id=20 

SDG1 

 
المسابقه 

 (dento festival)العلميه
 carving) ف ال

challenge)  في كيلة
 طب الفم و االسنان

كليه طب  22/12/2019
 االسنان 

.http://www.dent  الطالب  
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10388

9&cat_id=20 

SDG1 
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335 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
مسابقة الختيار افضل 

المواهب األدبيه 
 بجامعة بنى سويف

19/12/2019 BSU   الطالب  http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10389

1&cat_id=20 

SDG1 

 
جامعة بنى سويف 

مستعدة بكامل 
طاقتها الستقبال 
امتحانات الفصل 
 الدراسي االول

17/12/2019 BSU    http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10251

5&cat_id=20 

 

 
 زياره مدرسه الشهيد 

 محمد جابر قصله

كليه طب  16/12/2019
 االسنان 

.http://www.dent  الطالب  
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10387

4&cat_id=20 

 
 

SDG1 

 
 

يس جامعة بني سويف رئ
يشارك في ورشة عمل 

تحديات ومخاطر تكنولوجيا 
بمنتدى » البلوك تشين«

 شباب العالم

16/12/2019 جامعه بني  
 سويف 

http://www.dent.b  العاملين  
su.edu.eg/News.as
px?NID=102514&c

at_id=20 

SDG15 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
ألسن بني سويف 
تنظم يوم تعريفي 
بالحضارة المصرية 

 القديمة

16/12/2019     http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10251

3&cat_id=20 

 

 
حاسبات بنى سويف 

تستضيف فريق عمل أحد 
 أكبر شركات صناعة المحمول

16/12/2019     http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10251

2&cat_id=20 

 

 
الجامعة في عيون 

الصحافة.. بني سويف 
تطبق البصمة الرقمية 

بمجلس الدراسات 
 العليا

16/12/2019     http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=10251

1&cat_id=20 

 

 
استمرار فعاليات وحدة 

 الجودة

 

 

16/12/2019     http://www.dent.
bsu.edu.eg/News
.aspx?NID=97846

&cat_id=20 

SDG14 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
لجامعة في عيون الصحافة .. ا

موظًفا  1550أخبار اليوم .. ترقية 
بجامعة بن سويف ومنحهم عالوة 

5% 

 

15/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102516&c

at_id=20 

SDG8 

 
رئيس جامعة بنى سويف 
يشارك في جلسة التميز 
المؤسسي الحكومي 
والتحول الرقمي بمنتدى 
 شباب العالم

 

15/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102510&c

at_id=20 

 

 
استكماال لخطة التحول 
الرقمي ... جامعة بنى 
سويف تطبق البصمة الرقمية 
 بمجلس الدراسات العليا

 

15/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102509&c

at_id=20 

 

 

تنفيذا لخطة التحول 
الرقمي : جامعة بنى 

 ١٠٠سويف تستخدم 

15/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

شاشات تفاعلية ذكية 
 للمحاضرات

 

px?NID=102508&c
at_id=20 

 

جامعة بني 
سويف تستقبل 
وفداً من "القومية 
لضمان جودة 
 التعليم

 

15/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102507&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : منتدى 
شباب العالم 
يعكس ريادة مصر 
اإلقليمية ويسوق 
 لها دوليا

 

14/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102506&c

at_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

فوز الطالب محمود عبد 
الرحمن بالمركز االول فى 
مسابقه البحث العلمى 
 على مستوى الجامعة

 

 

12/12/2019  
BSU 

http://www.dent.b  الطالب  
su.edu.eg/News.as
px?NID=97617&cat

_id=20 

SDG1 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يكرم فريق 
عمل جامعة 
الطفل الفائزين 
في أول أولمبياد 
عربي للبحث 
 العلمي

 

11/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102505&c

at_id=20 

 

 

وزير التعليم 
العالي يصدر قرارا 

11/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102504&c

at_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

باعتماد الالئحة 
الموحدة للشعب 
والبرامج الجديدة 
بجامعة بني 
 سويف

 

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يصدر قرار 

 1550بترقية 
موظف ومنحهم 

5عالوة  % 

10/12/2019  
 
 
BSU 

http://www.dent.b  العاملين  
su.edu.eg/News.as
px?NID=102503&c

at_id=20 

SDG9 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف في لقاء 
تفاعلي مع طالب 
اإلعالم ضمن 
مبادرة " اوعي 
تستسلم... 
 حياتك تهمنا

 

10/12/2019 BSU   الطالب  http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102502&c

at_id=20 

SDG11 

 

جامعة بنى 
سويف تحتفل 
باليوم العالمي 
 للغة العربية

 

10/12/2019 BSU   الطالب  http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102501&c

at_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يترأس 
اجتماع مجلس 
كلية الطب 
 البشري

 

10/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102500&c

at_id=20 

 

 

الدولة الوطنية  "
وتحقيق التنمية 
المستدامة " 
مؤتمر بسياسة 
واقتصاد بني 
 سويف

 

10/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102499&c

at_id=20 

 

 

الجامعة في 
الصحافةعيون   

10/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102498&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

تمهيداً للحصول 
على االعتماد... 
كلية الدراسات 
العليا بنى سويف 
تعلن عن حزمه 
من الدورات 
 التدريبية

 

10/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102497&c

at_id=20 

 

 

التدريب علي 
الشاشات 
 التعليمية

 

8/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97544&cat

_id=20 
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344 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

قافلة طبيه الى 
قرية بنى 
سليمان األربعاء 
الموافق 

٤/١١/٢٠١٩  

 

8/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97470&cat

_id=20 

 

 

انطالق فعاليات 
اليوم العلمي 
لطب أسنان بني 
 سويف

 

8/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97468&cat

_id=20 

 

 

ورشة عمل 
تدريبية 
للشاشات 

5/12/2019   
 
 
 
 
 
 
 

  http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97443&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

التعليمية 
 التفاعلية

 
 

ورشه عمل 
بإشراف قسم 
تشخيص الفم و 
طب الفم وعالج 
 اللثة

 

4/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97434&cat

_id=20 

 

 

 

خالص الشكر 
والتقدير للدكتور 
هاني النشار 
علي التعاون 
والجهد الكبير 

4/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97433&cat

_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الذي تم بذله في 
إدارة االمتحان 
اإللكتروني 
الموحد لقطاع 

األسنانطب   

 
 

اليوم العلمي 
الثاني ( 

1/12/2019  ) 

 

 

 

1/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97284&cat

_id=20 

 

 

اإلعالن عن جوائز 
الدولة والتي 

27/12/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102521&c

at_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

تشمل جوائز 
جوائز  -النيل 

 -الدولة التقديرية 
جوائز الدولة 

جوائز  -للتفوق 
 الدولة التشجيعية

 
 

رئيس جامعة بنى 
سويف يكرم 
الطالبة الفائزة 
في مسابقة 
الغناء باللغة 
الصينية بمعهد 
 كونفوشيوس

 

 

27/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102520&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

348 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يستعرض 
جهود الجامعة 
لحماية 
المستهلك ...و 
اللواء عبد 
المعطي يشيد 
بدور الجامعة في 
دعم مبادرة اليوم 
 المفتوح

 

27/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102519&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يترأس 
اجتماع مجلس 

26/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102518&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

349 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

إدارة التعلم 
 المدمج

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
 6720سويف : 

عملية 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
 تسعة أشهر

 

26/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=102517&c

at_id=20 

 

 

ندوه بعنوان 
الطوارئ الطبيه 

20/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97149&cat

_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بعياده األسنان ( 
قسم جراحه الفم 
 ( والوجه والفكين

 

 

 

 

 
 

حصول الكليه 
على المركز 
الثالث في 
مسابقه دوري 
المعلومات 
والمركز الثاني 
على مستوى 

20/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97148&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الجمهوريه فى 
االمتحان 
االلكترونى 
الموحد لقطاع 
طب االسنان و 
المركز الثاني فى 
مسابقه االحاديث 
 النوويه

 
 

 تنويه

 

 

20/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97147&cat

_id=20 

 

 

اليوم العلمي 
لقسم 

13/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97048&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 االستعاضة
 السنية المثبتة

 
 

انتخابات األمين 
 واألمين المساعد

 

12/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=97022&cat

_id=20 

 

 

تهنئة عميد 
الكليه بمناسبة 
االحتفال بالمولد 
 النبوى الشريف

 

11/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96997&cat

_id=20 

 

 

تهنئة للدكتوره والء 
سمير لحصولها على 

11/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96993&cat

_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

درجه أستاذ مساعد 
 بقسم االشعه

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يشارك 
في االجتماع 
التمهيدي لمبادرة 
" رأس مالنا 
عمالنا" برئاسة 
وزير التعليم 
 . العالي

 

7/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101164&c

at_id=20 

 

 

اقبال طالبي في 
الجولة األولي من 
المارثون 

7/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101163&c

at_id=20 
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354 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

االنتخابي بجامعة 
 بني سويف

 

 

 
 

الجامعة في 
 عيون الصحافة

 

7/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101162&c

at_id=20 

 

 

تنفيذا لخطة 
جامعة بنى 
سويف 
االستراتيجية : 
ندوة توعوية عن 

6/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101161&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

355 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

حروب الجيل 
 الرابع والخامس

 
 

الدكتور أشرف 
خالد : نائباً 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 
لشئون التعليم 
 والطالب

 

5/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101159&c

at_id=20 

 

 

بحضور رموز 
إسالمية 
وقبطية.. احتفالية 
كبرى بالمولد 
النبوي الشريف 

5/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101158&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

356 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بجامعة بني 
 سويف

 
 

إعالن شروط 
التقدم للحصول 
على جوائز النيل 
وجوائز الدولة 
 التقديرية

 

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101160&c

at_id=20 

 

 

طالب  15حصول 
بألسن بني 
سويف على 
منحة دراسية 
 أللمانيا

 

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101156&c

at_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

إعالن األمانة 
العامة للجان 
الدائمة للقيادات 
 اإلدارية

 

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101155&c

at_id=20 

 

    

جامعة بني 
سويف بصدد 
افتتاح أول مركز 
لتأهيل األطفال 
ذوي االحتياجات 
 الخاصة بالصعيد

 

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101154&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : انشاء 

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101152&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

358 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

وحدة إدارة 
 المجالت العلمية

 
 

الجامعة في 
عيون الصحافة .. 
األهرام.. إعفاء 
الطالب غير 
القادرين من 
المصاريف بجامعة 
 بني سويف

 

4/11/2029     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101151&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
وزير الزراعة 
 األسبق

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101150&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

359 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

للمرة األولي من 
نوعها.... تدشين 
مستودع 
مؤسسي رقمي 
لجامعة بني 
 سويف

 

4/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101149&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : أرحب 
بكافة المقترحات 
التي تخدم 
المصلحة العامة 
بشرط مطابقتها 
 للوائح والقوانين

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101157&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

360 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس الجامعة 
يستقبل نقيب 
أطباء بني سويف 
لبحث سبل 
 التعاون المشترك

 

 

 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101153&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: تدريس 
مادة "حقوق 
االنسان ومكافحة 
الفساد" بالفرقة 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101148&c

at_id=20 
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

األولى بكل كليات 
 الجامعة

 
 

الجامعة في 
 عيون الصحافة

 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101147&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتسلم 
درع المؤتمر 
السنوي األول 
لقسم الروماتيزم 
 بكلية الطب

 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101146&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

362 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف لـ"عمداء 
الكليات" : عقد 
لقاءات مع 
العاملين لتوضيح 
تطبيق الحد 
 األدنى لألجور

 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101144&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : دعم 

 6000أكثر من 
طالب وإعفاء أبناء 
الشهداء من 
 المصروفات

 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101140&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

363 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف لـ"عمداء 
الكليات" : ضرورة 
االهتمام 
باألنشطة 
 الطالبية

 

3/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101139&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : زيادة 
دعم الطالب في 
الكتاب الجامعي 

2/11/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101145&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

364 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

ضعف العام 
 الماضى

 

 

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : تنظيم 
ندوات توعوية 
لنشر الفكر 
الوسطي ومحاربة 
الشائعات 

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101143&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

365 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بالتعاون مع 
 األوقاف

 
 

دورات تدريبية 
بمركز التحاليل 
الدقيقة وابحاث 
البيئة بكلية 
 العلوم

 

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101142&c

at_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : مكافآت 
مالية وإعفاء من 
المصروفات 
 للطالب األوائل

 

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101141&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

366 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تفعيال لبروتوكول 
التعاون بين 
جامعة بنى 
سويف ووكالة 
الفضاء المصرية 
... تنفيذ مشروع 
بحثي لقياسات 
الرقعة الزراعية 

مليون  2بتكلفة 
 جنية

 

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101138&c

at_id=20 

 

 

التخطيط" تشكر "
جامعة بنى 
سويف 
لمشاركتها في " 
التميز الحكومي " 

2030تنفيذا لرؤية  

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=101137&c

at_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

367 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

تهنئه لدكتور 
سمير علي علي 
محمد البرلسي 
بمناسبة حصوله 
علي درجة 
 الدكتوراة

 

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96826&cat

_id=20 

 

 

دورة تدريبية 
وورشة عمل 
مجانية ألطباء 
 األسنان بالجامعه

 

31/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96825&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

368 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

محاضره عن 
اهمية و ضرورة 
الصحه و السالمه 
 المهنية

 

 

30/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96824&cat

_id=20 

 

 

انطالق مارثون 
سحب استمارات 
والتقدم النتخابات 
كلية طب 
 االسنان

 

3010/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96823&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتفقد 

29/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99768&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

369 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

المدينة الجامعية 
للطالبات ويتابع 
 . تجهيز الوجبات

 
 

جولة تفقدية 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 
بالمطبعة الجديدة 
وكليتي أسنان 
وتكنولوجيا العلوم 
الصحية التطبيقية 
 بشرق النيل

 

29/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99767&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يشهد 
حفل ختام 

29/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99766&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

370 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

معسكر اعداد 
القادة (نحن 
 (نستطيع

 
 

بدأ فاعليات 
إنتخابات إتحاد 
 الطالب بالكليه

 

 

 

 

 

 

29/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96757&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

371 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

محاضرة ألطباء 
 االمتياز عن
(Esthetics and 
functional 
crown 
lengthening) ( 
نشاطات اقسام 
 ( الكليه

 

28/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96732&cat

_id=20 

 

 

مشاركه من 
طالب الكليه فى 
الموتمر المصري 
 األفريقي

 

 

19/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96630&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

372 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

حصول كلية طب 
االسنان على 
المركز الثالث فى 
مسابفة دورى 
 المعلومات

 

19/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96629&cat

_id=20 

 

 

تهنئه الكليه 
للطالب الحاصلين 
على المراكز 
الخمس االولى 
باالمتحان 
 االلكترونى

 

13/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96534&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

373 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

اليوم العلمى 
 Prosthetic“ االول
Dentistry is 
Always 
Evolving” 

 

13/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96533&cat

_id=20 

 

 

اإلعالن عن مؤتمر 
الثورة الصناعية 
الرابعة ودور 
 التعليم

 

8/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99791&cat

_id=20 

 

 

الجامعة في 
عيون الصحافة .. 
الجمهورية.. 
اليابانية في 

7/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99790&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

374 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

ألسن بني 
 سويف

 
 

الجامعة في 
عيون الصحافة .. 
المساء 
االسبوعية .. 
ابطال "الممر" 
في جامعة بني 
 سويف

 

7/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99789&cat

_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 
سويف بمناسبة 
الذكرى السادسة 
واألربعين 

7/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99770&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

375 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

النتصارات أكتوبر 
 المجيدة

 
 

الدكتور منصور 
حسن عضوا 
بالجمعية 
العمومية للجنة 
 الوطنية لليونسكو

 

 

 

7/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96440&cat

_id=20 

 

 

تهنئة عميد 
الكليه بمناسبة 
الذكرى السادسة 

6/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96464&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

376 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

واألربعين 
النتصارات أكتوبر 
 المجيدة

 
 

 ٤تركيب وتشغيل 
شاشات تفاعلية 
بجميع المدرجات 
 التدريسية بالكلية

 

6/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96454&cat

_id=20 

 

 

الدكتور منصور 
حسن عضوا 
بالجمعية 
العمومية للجنة 
 الوطنية لليونسكو

 

4/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99771&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

377 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

إعالن عن وظيفة 
) نائب 2عدد (

مدير مركز ضمان 
 الجودة واالعتماد

 

3/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99780&cat

_id=20 

 

 

الجامعة في 
عيون الصحافة .. 
األخبار المسائي 
.. جامعة بني 
سويف تفوز 
بأفضل خمسة 
 مشاريع بحثية

 

3/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99769&cat

_id=20 

 

 

اإلعالن عن 
المؤتمر الدولي 

3/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99765&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

378 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الثالث لإلسكان 
 التعاوني

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة .. 
المساء.. افتتاح 
جناح عمليات 
الطوارىء 
بالمستشفى 
الجامعى .. 

مليون  14بتكلفة 
 جنية

 

2/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99788&cat

_id=20 

 

 

بروتوكول تعاون 
بين جامعة بنى 
سويف ونادى 

2/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99787&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

379 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

روتارى بنى 
 سويف

 

 

 
 

رئيس جامعة بنى 
سويف يترأس 
إجتماعات 
مجالس إدارات 
السيارات واإلنتاج 
 ومركز المؤتمرات

 

2/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99779&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف : مولدات 

2/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99778&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

380 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

كهربائية لجميع 
الكليات 
والقطاعات 
 بالجامعة

 

رئيس جامعة بني 
سويف يناقش 
حزمة من البرامج 
الجديدة 
المتخصصة 
لطالب التعليم 
 المدمج

 

2/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99777&cat

_id=20 

 

 

محاضره فى 
كيفية إعداد 
الخطة 
االستراتيجية 
يلقيها 

2/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=96465&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

381 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

ا.د.عبدالرحيم 
حسن وكيل 
معهد الليزر 
بجامعة بني 
 سويف

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف في زيارة 
مفاجئة لمدينتي 
الطلبة والطالبات 
 بشرق النيل

 

 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99786&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتفقد 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99785&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

382 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

المدينة الجامعية 
للطالبات بعبد 
 السالم عارف

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : ثالثة 
آالف طالب 
سحبوا استمارات 
دعم المصروفات 
 الدراسية

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99784&cat

_id=20 

 

 

اختيار مشروعين 
بحثيين بجامعة 
بني سويف من 
أفضل خمس 
مشاريع بحثية 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99783&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

383 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

على مستوى 
 مصر

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يفتتح 
جناح عمليات 
الطوارئ الجديد 

مليون  14بتكلفة 
 جنيه

 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99782&cat

_id=20 

 

 

الجامعة في 
عيون الصحافة .. 
الوفد.. إنشاء 
برنامجي الترجمة 
في اللغة 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99781&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

384 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الفرنسية وعلم 
 النفس

 

جامعة بني 
سويف تتأهب 
إلطالق تطبيقات 
هواتف ذكية 
 لخدمة الطالب

 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99776&cat

_id=20 

 

 

إعالن شروط 
الترشيح لجوائز 
 النيل للمبدعين

 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99775&cat

_id=20 

 

 

إعالن انعقاد 
المؤتمر الدولي 
التاسع للغة 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99774&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

385 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

العربية خالل 
إلى  1الفترة من 

2020ابريل 4  
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
والمواساة 
للدكتورة / منى 
حسن عبد 

كلية  –الرحمن 
 التجارة

 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99773&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يفتتح 
قاعات ومدرجات 
جديدة بكلية 

1/10/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=99772&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

386 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 2الطب بتكلفة 
 مليون جنية

 
 

تهنئه عميد 
الكلية لألستاذ 
الدكتور صبري 
تمام وكلية الطب 
البيطري علي 
حصولها على 
 إعتماد الجودة

 

27/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86891&cat

_id=20 

 

 

دعم جميع 
الطالب بما 

20يساوي  % 

 

26/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86892&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

387 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تهنئه لد.مازن 
تولي سيادته 
رئاسه قسم 
االستعاضة 
 السنية المثبتة

 

25/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86853&cat

_id=20 

 

 

مجهودات طب 
اسنان الستقبال 
العام الدراسي 
 الجديد

 

22/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86890&cat

_id=20 

 

 

ندوه استعدادا 
الستقبال العام 
الدراسي الجديد 

22/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86889&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

388 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

.د منى ( ا 
 (عيسى

 

 
 

تهنئه عميد 
الكلية بمناسبة 
العام الجامعى 
 الجديد

 

21/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86785&cat

_id=20 

 

 

خطوات لتحقيق 
 الجوده واالعتماد

 

17/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86888&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

389 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

اعالن هام للطلبه 
 الجدد

11/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86646&cat

_id=20 

 

 

استعدادا للعام 
الدراسي...رئيس 
جامعة بني 
سويف يطلق 
حملة توعوية عن 
السالمة والصحة 
المهنية على 
 مستوي الكليات

 

9/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95147&cat

_id=20 

 

 

إعالن عن وظيفة 
عميد كلية الطب 
 البشري

8/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95146&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

390 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشهد 
احتفال كلية 
الصيدلة باليوبيل 
الفضي وتخرج 

21الدفعة   

8/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95145&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
األنبا / 
اسطفانوس 
أسقف مطرانية 
ببا لبحث سبل 
التعاون في مجال 
 خدمة المجتمع

 

8/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95144&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

391 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
والمواساة 
للدكتور/ محمد 
فاروق األستاذ 
المساعد بقسم 
جراحة التجميل 
بكلية الطب 
 البشري

 

8/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95143&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
وفد اندونيسي 
علمي لبحث 
سبل التعاون في 

8/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95142&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

392 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

مجال التعليم 
 والبحث العلمي

 

 
 

 

عزاء واجب 
للدكتور عمرو 
البلك استاذ 
باثولوجيا الفم 
بجامعة المنيا فى 
وفاة المغفور لها 
 والده سيادته

 

7/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86594&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

393 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يوقع 
إتفاقية تعاون 
مشترك مع هيئة 
الرقابة النووية 
 واإلشعاعية

 

 

 

5/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95141&cat

_id=20 

 

 

ميداليات ذهبية 
وفضية وبرونزية 
حصاد جامعة بني 
سويف في 
أسبوع شباب 

5/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95140&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

394 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الجامعات الثاني 
 لمتحدى اإلعاقة

 
 

جامعة بنى 
سويف تطلق 
القافلة الطبية 
التنموية الشاملة 
بقرية النواميس 
 بالواسطي

4/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95138&cat

_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف تشارك 
في مشروع 
إنشاء مركز تميز 
علمي لمعالجة 
 مشاكل المياه

 

4/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95137&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

395 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

جامعة بني 
سويف تحصد 
المركز الثالث في 
مسابقة الطالب 
المثالي في 
اسبوع شباب 
الجامعات 
 لمتحدي اإلعاقة

 

4/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95136&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستعرض 
جهود 
المستشفى 
الجامعي خالل 
اجتماع دولة 
 رئيس الوزراء

3/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95135&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

396 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : يهنىء 
الدكتور سيد عبد 
القادر لقيامة 
بتسيير أعمال 
رئيس جامعة بنى 
سويف 
 التكنولوجية

 

3/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95134&cat

_id=20 

 

 

كليات جامعة بني 
سويف تتنافس 
على لقب األفضل 

3/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95133&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

397 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

قبل بدء العام 
 الدراسي الجديد

 

رئيس جامعة بني 
سويف يناقش مع 
وزيرة الثقافة 
خطة مستقبلية 
مشتركة إلحياء 
 التراث الثقافي

 

3/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95132&cat

_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
الكلية لمدير 
 الكليه ونائبه

 

3/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86565&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يبحث مع 

2/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95131&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

398 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

مدير المصنع 
الصيني العالمي" 
أنجل ييست" 
سبل تدريب 
 الطالب

 

رئيس جامعة بني 
سويف ووزيرة 
الثقافة والمحافظ 
يفتتحون أول 
منفذ دائم لهيئة 
الكتاب بكلية 
 اآلداب

 

2/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95130&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
والمواساة ألسرة 

2/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95127&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

399 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الدكتور حامد بدر 
االستاذ بكلية 
 التجارة

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
والمواساة 
لألستاذ /أحمد 
قرنى الفولى 
بمركز تنمية 
الموارد البشرية 
 بإدارة الجامعة

 

2/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95126&cat

_id=20 

 

 

الشباب يتصدر 
القيادة بجامعة 

1/9/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95139&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

400 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بني سويف ... 
ورئيس الجامعة 
يؤكد : نعمل 
جميعاً من أجل 
 المصلحة العامة

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : تعاون 
مع المحافظة 
ونقابة الزراعيين 
في مجال تطوير 
 اإلنتاج الزراعي

 

 

 

31/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95124&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

401 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يهنئ 
أساتذة الجامعة 
الختيارهم 
بعضوية اللجان 
العلمية في 
الدورة الثالثة 
عشر 

)2019/2022  ) 

 

30/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95125&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يهنئ 
منتخب جوالة 
الجامعة لحصولة 
على المركز األول 

30/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95123&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

402 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

على مستوى 
 الجامعات المصرية

 

 
 

رئيس جامعة بنى 
سويف موافقة 
مجلس الجامعة 
على ترقيات ( 

) من أعضاء 20
هيئة التدرس 

أستاذ  –(أستاذ 
مدرس  –مساعد 

) طبًقا لقانون 
1972لسنة  )49(  

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95129&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

403 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

مجلس جامعة 
بني سويف يعلن 
أسماء مديري 
الكليات 
 ومساعديهم

 

 

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95128&cat

_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
الجامعة بمناسبة 
العام الهجرى 
 الجديد

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95122&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

404 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يوجه 
بضرورة استكمال 
االستعدادات 
الالزمة لبدء العام 
 الدراسي الجديد

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95120&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : إنشاء 
مركز للتدريب 
واالستشارات 
بكلية رياض 
 األطفال

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95118&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

405 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تعاون بين آداب 
بني سويف وقصر 
الثقافة إلقامة 
سلسلة من 
 الندوات التوعوية

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95117&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : توفير 
شقق فندقية 
للطالب الوافدين 
 بغرب النيل

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95116&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : انشاء 
مركز تطوير 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95115&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

406 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

وسائل المحافظة 
 على البيئة

 
 

حزمة من الدورات 
التدريبية 
للمديرين 
ومساعديهم 
بجامعة بني 
 سويف

 

29/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95114&cat

_id=20 

 

 

مجلس جامعة 
بنى سويف يكرم 
الموظفين 
المحالين على 
المعاش خالل 
 شهر أغسطس

28/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95121&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

407 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يكرم 
ميسون إيهاب 
الحاصلة على 
الميدالية الذهبية 
في التايكوندو 
بدورة األلعاب 
 اإلفريقية بالمغرب

28/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=95113&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

408 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

جدول امتحانات 
الدور الثانى للعام 
الجامعى 

2018/2019  

18/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86294&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذة 
الدكتورة/ مروة 
عزت األستاذ 
المساعد بقسم 
أصول التربية 
 بكلية التربية

 

15/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91143&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

409 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تهنئة السيد 
عميد الكليه بعيد 
 االضحى المبارك

 

11/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86274&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف إعالن 
حالة الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد 
 األضحى المبارك

 

 

 

9/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91142&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

410 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف إعالن 
حالة الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد 
 األضحى المبارك

 

9/8/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89889&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يهنىء 
األخوه األقباط 
بصوم السيدة 
 العذراء

8/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91141&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

411 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

تهنيئة رئيس 
الجامعة بمناسبة 
عيد األضحى 
 المبارك

 

8/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91140&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
والمواساة 
للدكتور أحمد 
خليفة المدرس 
 بكلية األداب

 

8/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91139&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

412 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يهنىء 
األخوه األقباط 
بصوم السيدة 
 العذراء

 

 

 

8/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89888&cat

_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
...جريدة 
الجمهورية... 
تطوير برنامج طب 
 .. بني سويف

5/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89906&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

413 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

تهنئه عميد 
الكلية للسادة 
الوكالء لتوليهم 
 فترة وكالة جديدة

5/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86189&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
والمواساة 
لألستاذ الدكتور 
محمد عبد الفتاح 

عميد كلية  –بالل 
الحاسبات 
 والمعلومات

 

4/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89905&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

414 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

الدكتور / خالد 
عباس مديرا 
لمركز التعلم 
 المدمج

 

4/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89904&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يترأس 
لجنة تقييم 
المرشحين 
لعمادة كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

 

4/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89903&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : تعيين 

3/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91151&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

415 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الدكتور محمد 
هندي عميداً 
 لكلية التربية

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : تعيين 
الدكتور محمد 
هندي عميداً 
 لكلية التربية

 

3/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89898&cat

_id=20 

 

 

تعيين الدكتورة / 
إكرام الشبراوي 
وكيالً لكلية الطب 
لشئون خدمة 
المجتمع و تنمية 

1/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91144&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

416 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

البيئة المركز 
 اإلعالمي

 

رئيس جامعة بني 
سويف اإلبتكار 
وريادة األعمال 
أولويات أهدافنا 
في بناء قدرات 
 الطالب

 

1/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91138&cat

_id=20 

 

 

تكليف الدكتور/ 
محمد خضر 
بتسيير أعمال 
نائب رئيس 
جامعة بني 
سويف لشئون 
 التعليم والطالب

1/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89907&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

417 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

تعيين الدكتورة / 
إكرام الشبراوي 
وكيالً لكلية الطب 
لشئون خدمة 
المجتمع و تنمية 
البيئة المركز 
 اإلعالمي

 

 

1/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89891&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف اإلبتكار 
وريادة األعمال 
أولويات أهدافنا 

1/8/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89885&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

418 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

في بناء قدرات 
 الطالب

 

تعيين 
الدكتور/عبد العزيز 
السيد عميدا 
إلعالم بني 
 سويف

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91154&cat

_id=20 

 

 

إعالن المنظمة 
العربية للتنمية 
اإلدارية عن فتح 
باب الترشح لجازة 
الشارقة 
الطروحات 
الدكتوراه في 
العلوم اإلدارية 
في الوطن 
 العربي

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91153&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

419 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

الدكتور/ مجدى 
محمد على 
عميدا لطب 
 األسنان

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91152&cat

_id=20 

 

 

الدكتور / هاني 
حامد دسوقي 
عميدا لكلية 
 التمريض

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91150&cat

_id=20 

 

 

الدكتور / محمد 
عبد الفتاح يوسف 
بالل عميدا لكلية 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91149&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

420 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الحاسبات 
 والمعلومات

 
 

الدكتورة / تامر 
عبد اللطيف 
عميدا لكلية 
 الفنون التطبيقية

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91148&cat

_id=20 

 

 

تكليف الدكتور/ 
مختار أمين 
بتسيير أعمال 
كلية التربية 
 الرياضية

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91147&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

421 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تجديد قيام ثالثة 
وكالء بكليات 
الصيدلة 
والسياحة بأعمال 
 وكيل الكلية

 

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91146&cat

_id=20 

 

 

وكالء جدد 
بكليتي السياحة 
 والطب البيطري

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91145&cat

_id=20 

 

 

الدكتور/ هشام 
بشري مستشاراً 
لرئيس جامعة 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91137&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

422 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بني سويف 
 للتطوير والمتابعة

 
 

الدكتورة / دينا 
احمد عزت عميدا 
لكلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

 

 

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91136&cat

_id=20 

 

 

الدكتور/ أحمد 
فرغلي عميدا 
لكلية الدراسات 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91135&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

423 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

العليا للعلوم 
 المتقدمة

 
 

الدكتورة / غادة 
على عبد الحميد 
عميدا لكلية 
السياحة 
 والفنادق

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91134&cat

_id=20 

 

 

الدكتور/ عبد 
الناصر سيد 
درويش عميدا 
المعهد القومي 
لدراسات 
المشروعات 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91133&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

424 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 

الدكتورة/ ألفت 
عبد الرحمن 
عميدا لكلية 
 العالج الطبيعي

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91132&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : تأهيل 

طالب  80وتدريب 
بكلية العلوم 
بمجموعة تيتان 
 لإلسمنت

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91131&cat

_id=20 

 

 

تنويه موعد 
المقابلة 
الشخصية بناء 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91130&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

425 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

على إعالن 
الترشيح لوظيفة 
عميد كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

 
 

الدكتور/ طارق 
على محمد 
عميدا لمعهد 
أبحاث وتطبيقات 
 الليزر

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89902&cat

_id=20 

 

 

تعيين 
الدكتور/عبد العزيز 
السيد عميدا 
إلعالم بني 
 سويف

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89901&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

426 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

إعالن المنظمة 
العربية للتنمية 
اإلدارية عن فتح 
باب الترشح لجازة 
الشارقة 
الطروحات 
الدكتوراه في 
العلوم اإلدارية 
في الوطن 
 العربي

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89900&cat

_id=20 

 

 

الدكتور/ مجدى 
محمد على 
عميدا لطب 
 األسنان

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89899&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

427 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

الدكتور / هاني 
حامد دسوقي 
عميدا لكلية 
 التمريض

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89897&cat

_id=20 

 

 

الدكتور / محمد 
عبد الفتاح يوسف 
بالل عميدا لكلية 
الحاسبات 
 والمعلومات

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89896&cat

_id=20 

 

 

الدكتورة / تامر 
عبد اللطيف 
عميدا لكلية 
 الفنون التطبيقية

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89895&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

428 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

تكليف الدكتور/ 
مختار أمين 
بتسيير أعمال 
كلية التربية 
 الرياضية

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89894&cat

_id=20 

 

 

تجديد قيام ثالثة 
وكالء بكليات 
الصيدلة 
والسياحة بأعمال 
 وكيل الكلية

 

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89893&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

429 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

وكالء جدد 
بكليتي السياحة 
 والطب البيطري

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89892&cat

_id=20 

 

 

الدكتور/ هشام 
بشري مستشاراً 
لرئيس جامعة 
بني سويف 
 للتطوير والمتابعة

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89884&cat

_id=20 

 

 

الدكتورة / دينا 
احمد عزت عميدا 
لكلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89883&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

430 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 

 
 

الدكتور/ أحمد 
فرغلي عميدا 
لكلية الدراسات 
العليا للعلوم 
 المتقدمة

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89882&cat

_id=20 

 

 

الدكتورة / غادة 
على عبد الحميد 
عميدا لكلية 
السياحة 
 والفنادق

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89881&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

431 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

الدكتور/ عبد 
الناصر سيد 
درويش عميدا 
المعهد القومي 
لدراسات 
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89880&cat

_id=20 

 

 

الدكتورة/ ألفت 
عبد الرحمن 
عميدا لكلية 
 العالج الطبيعي

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89879&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

432 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف : تأهيل 

طالب  80وتدريب 
بكلية العلوم 
بمجموعة تيتان 
 لإلسمنت

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89878&cat

_id=20 

 

 

تنويه موعد 
المقابلة 
الشخصية بناء 
على إعالن 
الترشيح لوظيفة 
عميد كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89877&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

433 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

الدكتور/ مجدى 
محمد على 
عميدا لطب 
األسنان لفتره 
 جديده

 

31/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=86053&cat

_id=20 

 

 

إحالة أطباء 
وعاملين 
بمستشفى بني 
سويف الجامعي 
للتحقيق على 
خلفية تقصير في 
 العمل

 

 

30/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91129&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

434 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

إحالة أطباء 
وعاملين 
بمستشفى بني 
سويف الجامعي 
للتحقيق على 
خلفية تقصير في 
 العمل

 

30/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=89876&cat

_id=20 

 

 

المرحلة الثالثه 
لالمتحان 
 االلكترونى

 

29/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85961&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

435 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تهنئة رئيس 
 23الجامعة بثورة 

 يوليو

 

 

23/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88556&cat

_id=20 

 

 

االمتحان 
 االلكترونى
(Final)  الخميس

-7-25الموافق 
2019 

 

23/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85876&cat

_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف تستقبل 

طالبا خالل  250

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88559&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

436 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

اليوم األول 
للتنسيق 

أماكن وتخصص 
لذوي االحتياجات 
 الخاصة

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة .. 
األهرام المسائي 
... مشروعات بال 
حدود فى بني 
 سويف

 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88558&cat

_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة الجمهورية 
..الدكتور منصور 
حسن رئيس 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88555&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

437 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

جامعة بني 
سويف ..بدء 
الدراسة فى 
 خمسة عشر
 برنامجا جديد

 

 

 

 

 

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة .. 
جريدة المساء .. 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88554&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

438 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

برامج جديدة فى 
كلية بجامعة  13

 بني سويف

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة الجمهورية 
..الدكتور منصور 
حسن رئيس 
جامعة بني 
سويف ..بدء 
الدراسة فى 
 خمسة عشر
 برنامجا جديد

 

 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88555&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

439 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة .. 
األهرام المسائي 
... مشروعات بال 
حدود فى بني 
 سويف

 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88558&cat

_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة .. 
جريدة المساء .. 
برامج جديدة فى 

كلية بجامعة  13
 بني سويف

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88554&cat

_id=20 

 

 

في سابقة هي 
االولى من 
نوعها... رئيس 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88553&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

440 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

جامعة بني 
سويف يطلق 
مبادرة لتسويق 
 مشروعات التخرج

 
 

مدينة عائمة.. 
مركز 
ثقافي...مركز 
تأهيل نفسي 
أبرز مشروعات 
تخرج هندسة 
بني سويف 
...ورئيس 
الجامعة.. فخور 
بمستوى 
 المشروعات

 

21/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88552&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

441 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف: تدشين 
أول منصة 
إلكترونية 
للتسجيل في 
الشعب والبرامج 
 الجديدة

 

20/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88551&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
 15سويف: 

برنامج جديد 
لطالب الثانوية 
العامة بأربع 
 عشرة كلية

 

19/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88550&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

442 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 
تدشين برنامجي 
المعلومات الطبية 
والعلوم التطبيقية 
 للفضاء والمالحة

19/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88549&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشارك 
في حضور اجتماع 
المجلس األعلى 
للجامعات بجامعة 
 اإلسكندرية

 

18/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88557&cat

_id=20 

 

 

عميد الكليه يتابع 
المرحلة الثانيه 
لالمتحان 

18/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85807&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

443 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

االلكترونى 
 التجريبى

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : الكفاءة 
والتخصص معايير 
اختيار القيادات 
 اإلدارية

 

17/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=91783&cat

_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف تعقد 
االمتحان 
التجريبي الموحد 
لطالب طب 
 األسنان

17/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88545&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

444 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

الجامعة في 
عيون الصحافة .. 
الوطن .. رئيس 
جامعة بني 
سويف جاهزن 
للتنسيق بفرق 
للمتابعة .. 
ومكاتب ل "ذوي 
االحتياجات " ألول 
 مرة

 

17/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88544&cat

_id=20 

 

 

إدراج المجلة 
العلمية لطب 
بيطري بني 

17/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88543&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

445 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

سويف ببنك 
 المعرفة المصري

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : الكفاءة 
والتخصص معايير 
اختيار القيادات 
 اإلدارية

 

17/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88542&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يترأس 
لجنة تقييم 
المرشحين 

16/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88547&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

446 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

لعمادة التربية 
 الرياضية والزراعة

 
 

تعيين نائب لكل 
مدير بجامعة بني 
 سويف

 

 

15/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88548&cat

_id=20 

 

 

اعالن هام للطلبه 
بخصوص ميعاد 
ومكان االمتحانات 
 االلكترونيه
(Mock,Final) 

 

14/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85751&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

447 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

اعالن هام 
بخصوص االمتحان 
 االلكترونى

 

13/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85735&cat

_id=20 

 

 

إالنتهاء من 
المرحله االولى 
لالختبارت 
 االلكترونيه

 

 

 

13/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85734&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

448 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

معلومات هامه 
بخصوص االختبار 
 االلكتروني

 

10/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85709&cat

_id=20 

 

 

على طالب 
الفرقه الرابعه 
الدخول على 
اللينك الخاص 
 بامتحان الـ
Online 

 

8/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85647&cat

_id=20 

 

 

اعالن هام للطلبه 
بخصوص 
االمتحانات 

7/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85640&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

449 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 االلكترونيه
(Online) 

 

 
 

ااعالن هام 
للطلبه بخصوص 
االمتحان 
 االلكترونى

 

6/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85627&cat

_id=20 

 

 

 مواعيد إختبارات
Online (Mock & 
Final) 

 

5/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85618&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

450 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

بيان االداره 
المركزيه 
لحسابات 
الحكومه بخصوص 
مواعيد صرف 
المرتبات واالجور 
للعاملين بالدوله 

7,8,9,10اشهور   

 

3/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85607&cat

_id=20 

 

 

اعالن لحضور ندوة 
نيوتن مشرفة يوم 
 الثالثاء

 

1/7/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85574&cat

_id=20 

 

 

جامعة بني رئيس 
سويف يجري 

27/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=88546&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

451 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

اختبارات الرمد 
لطالب الدراسات 
 العليا

 
 

جامعة بني 
سويف األولى 

 151محليا و
عالميا طبقا 

التايمز لتصنيف  

 

 

27/6/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83647&cat

_id=20 

 

 

انفراد جامعة بني 
سويف بالترتيب 

 201األول محليا و
دوليا في 

27/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83646&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

452 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الرياضيات طبقا 
 لتصنيف شنغهاي

 
 

اعالن هام 
 للطالب

24/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74739&cat

_id=20 

 

 

تهنئة ل أ. د.مازن 
احمد عطيه 
لترقيه سيادته 
لدرجة استاذ 
مساعد 
االستعاضه 
السنية الثابتة 
بكلية طب 
األسنان جامعة 
 بني سويف

 

23/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74701&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

453 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تعلن مؤسسه 
مستشفى 
سرطان االطفال 

عن  57257مصر 
فتح باب 
التسجيل فى 
 التدريب الصيفى

 

22/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74702&cat

_id=20 

 

 

عزاء واجب 
للدكتوره أسماء 
سري فى وفاة 
 والد سيادتها

 

22/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74700&cat

_id=20 

 

 

 اعالن هام للطلبه
20/6/2019      http://www.dent.b

su.edu.eg/News.as
px?NID=74703&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

454 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 
الصحافة... جريدة 
الجمهورية... 
خريطة اختبارات 
القدرات.. لطالب 
 الثانوية

 

17/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82225&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستعرض 
تقرير إنجازات 

17/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82222&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

455 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

مركز الطباعة 
 والنشر

 
 

رئيس جامعة بني 
يوليو  6سويف: 

بدء امتحانات 
برامج مركز التعلم 
 المدمج

 

17/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82218&cat

_id=20 

 

 

إعالن عن وظيفة 
عميد كلية 
السياسة 
 واالقتصاد

 

17/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82213&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

456 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

بيان بأسماء 
السادة 
المتقدمين 
لوظيفة عميد 
كلية التربية 
 الرياضية

 

16/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82221&cat

_id=20 

 

 

بيان بأسماء 
المتقدمين 
لوظيفة عميد 
كلية الزراعة 
البيئية والحيوية 
 والتصنيع الغذائي

 

16/6/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82217&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

457 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يناقش 
تغيير مسمى 
كلية التعليم 
الصناعي 
"بالتكنولوجيا 
والتعليم 
 "الصناعي

 

16/6/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82212&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتور أحمد 
حسن شعبان 
بكلية الطب 
 البشري

16/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82208&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

458 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية 

يونيو  15ليوم 
 الجاري

 

15/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82230&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتورة إيمان 
عبدالملك بكلية 
 اآلداب

13/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82228&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

459 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتور ربيع 
إبراهيم بكلية 
 العلوم

 

13/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82224&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشارك 
في فعاليات 
اختتام المنتدى 
اإلفريقي األول 
لمكافحة الفساد 
 بشرم الشيخ

13/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82220&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

460 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

عزاء واجب 
للدكتورة شمس 
وعظ مدرس 
التركيبات الثابتة 
بكلية طب 
األسنان جامعة 
المنيا فى وفاة 
 والدها

 

 

13/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74467&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشارك 
في المنتدى 
األفريقي األول 

12/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82211&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

461 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

لمكافحة الفساد 
 بشرم الشيخ

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يوجه 
بزيادة عدد مقاعد 
استراحة المرضى 
 بالمركز الطبي

 

10/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82226&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتفقد 
األقسام اإلدارية.. 
ويؤكد على رفع 
كفاءة معايير 
 العمل

10/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82219&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

462 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يوصي 
بتخصيص أماكن 
لعقد اإلمتحانات 
اإللكترونية بكلية 
 اآلداب

 

10/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82215&cat

_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة األخبار 
المسائي ... 
طوارئ بــ ( 
مستشفيات بني 
 ( سويف

9/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83263&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

463 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : تعيين 

معيد وطبيب  81
مقيم 
بالمستشفى 
 الجامعي

 

9/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82209&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتفقد 
لجان اإلمتحانات 
وأعمال الكنترول 

9/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82207&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

464 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بكلية الطب 
 البشري

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
وفد كنسي 
للتهنئة بعيد 
 الفطر المبارك

 

9/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82204&cat

_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة األخبار 
المسائي 
...رئيس (( بني 
سويف)) يطمئن 

9/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82203&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

465 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

على طالب 
 المدن الجامعية

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة األخبار 
المسائي ... 
طوارئ بــ ( 
مستشفيات بني 
 ( سويف

 

 

9/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82201&cat

_id=20 

 

 

عزاء واجب 
لألستاذ الدكتور 
هشام نفادي 

6/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74398&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

466 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

أستاذ الجراحة 
العامة بكلية 
الطب البشري 
جامعة بني 
سويف فى وفاة 
زوجة سيادته 
 ونجله إثر حادث
 اليم

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتورة جيهان 
عبدالغني بكلية 
 الطب البشري

 

5/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82231&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

467 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذ الدكتور 
هشام نفادي 
بكلية الطب 
 البشري

 

5/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82229&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يدين 
االعتداء اإلرهابي 
 بالعريش

 

5/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82227&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

468 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن فوز 
د/ كريم صابر 
بجائزة أفضل 
بحث بمؤتمر 
 هامبورج بألمانيا

 

4/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82223&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يرفع حالة 
الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد الفطر 
 المبارك

 

3/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83265&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

469 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يرفع حالة 
الطواريء 
بالمستشفى 
الجامعي خالل 
أجازة عيد الفطر 
 المبارك

 

 

3/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82216&cat

_id=20 

 

 

تهنئة عميد كليه 
طب االسنان 
بمناسبة عيد 
 الفطر المبارك

 

3/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74381&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

470 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 
سويف بمناسبة 
عيد الفطر 
 المبارك

 

2/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83262&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذ إبراهيم 
فرجاني بكلية 
 الصيدلة

 

1/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83261&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 

1/6/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83260&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

471 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بخالص العزاء 
للدكتورة منى 
عيسى بكلية 
طب الفم 
 واألسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذ إبراهيم 
فرجاني بكلية 
 الصيدلة

1/6/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=82206&cat

_id=20 

 

 

عزاء واجب لأل.د./ 
مني عيسي 
احمد وكيل الكلية 
لشئون خدمة 
المجتمع وتنميه 

1/6/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74357&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

472 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

البيئة فى وفاة 
 والد سيداتها

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذ صالح 
وهبه بكلية الطب 
 البيطري

 

30/5/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83259&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
ألسرة األستاذ 
الدكتور جمال عبد 

29/5/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80851&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

473 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الحميد بكلية 
 التجارة

 

 

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية: 

روابط تتحدث  7
عن أخبار الجامعة 

مايو  28ليوم 
 الجاري

 

28/5/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83264&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

474 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يواصل 
مسيرة مبادرة 
"القرية" بتوزيع 
حقائب رمضانية 
ومالبس، وتركيب 
وصلة مياة بقرية 
 علي حمودة

 

 

 

28/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80849&cat

_id=20 

 

 

السيد االستاذ 
الدكتور نائب 
رئيس الجامعه 
لشئون التعليم 
والطالب يتابع 

26/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74245&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

475 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

سير عملية 
االمتحانات بكلية 
 طب االسنان

 
 

عزاء واجب 
للدكتور عمرو 
عزت عبد اللطيف 
استاذ طب 
اسنان إالطفال 
 جامعة القاهرة

 

24/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74180&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: ميكنة 
كافة بيانات 
 الخريجين

23/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80846&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

476 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : قواعد 
جديدة لضبط 
ساعات التدريس 
في الشعب 
 والبرامج

 

23/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80843&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف : إنشاء 
مكتب إلدارة 
 المجالت العلمية

 

23/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80839&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

477 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يصدر بيانا 
برفع حالة 
الطواريء القصوى 
الرتفاع درجة 
 الحرارة

 

23/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80837&cat

_id=20 

 

 

إعالن عن وظيفة 
عميد كلية 
الزراعة البيئية 
والحيوية والتصنيع 
 الغذائي

 

21/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as

px 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 

21/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80840&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

478 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

.... األخبار 
 600المسائي ... 

مكافأة للعاملين 
بمناسبة عيد 
الفطر المبارك 
 ببني سويف

 

 

 
 

ا.د./ عميد الكليه 
يتفقد لجان 
امتحانات نهايه 
العام الجامعى 

2018-2019  

 

20/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74118&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

479 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
...جريدة 
الجمهورية... 
فتيات بني سويف 
 .. عالمات ليزر

 

19/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80835&cat

_id=20 

 

 

االنتهاء من وضع 
وتركيب جميع 
ارقام الجلوس 
والمرايا والخرائط 
الخاصه بجميع 
 الفرق

 

15/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74040&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

480 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشهد 
الملتقى الفكري 
األول لمديرية 
األوقاف واالحتفال 
بذكرى العاشر 
 من رمضان

 

14/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80850&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يقيم حفل 
إفطار رمضاني 

 1000ألكثر من 
 شخص

 

14/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80842&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

481 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

افطار جماعي 
السره جامعة 
 بنى سويف

 

14/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74023&cat

_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
...جريدة 
الجمهورية ..... 
امتحانات كليات 

 19بني سويف 
 مايو

 

13/5/2019       
 
 
 
 
 
 
http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80847&cat

_id=20 

 
 
 
 
 
 

 

 

تدريب عدد من 
الفريق االداري 
علي مختلف 

13/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=74012&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

482 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

المجاالت 
 االلكترونيه

 

رئيس جامعة بني 
مايو  19سويف : 

.... بدء امتحانات 
الفصل الدراسي 
 الثاني

 

12/5/2019       
http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80836&cat

_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذة ناهد 
عزت بالوحدة 
 الحسابية

 

12/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80832&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

483 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تغيير بادجات 
وتصاريح السيارات 
والدراجات 
 البخارية بالجامعة

 

9/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73982&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتسلم 
درع من الطالب 
المشاركين في 
نماذج محاكاة 
 وزارة المالية

 

7/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80848&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يناقش 
إنشاء مشتل 

7/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80841&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

484 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

وشبكة ري 
بالمجمع األول 
 للجامعة

 
 

موافقه مجلس 
الجامعة علي 
الئحه البرنامج 
 المميز للكليه

 

7/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73941&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يهنيء 
العاملين بحلول 
 شهر رمضان

 

6/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80834&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

485 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تهنئه عميد 
الكلية بمناسبة 
حلول شهر 
 رمضان المبارك

 

6/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73906&cat
_id=20 

 

 

بدايه امتحانات 
العملي بالكليه 
في مختلف 
 المواد

 

6/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73905&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يدشن 
مبادرة "هنجملها" 

 700لزراعة 
 شجرة مثمرة

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80844&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

486 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة أخبار اليوم 

منحة  50... 
للماجستير 
والدكتواره بجامعة 
بني سويف 
 لألفارقة

 

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80838&cat
_id=20 

 

 

المحطة الفضائية 
بكلية علوم 
المالحة 
وتكنولوجيا الفضاء 
تستطلع هالل 

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80829&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

487 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

شهر رمضان 
 المبارك

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يشارك 
في حفل تكريم 
األستاذ الدكتور 
هشام بشرى 
بكلية السياحة 
 والفنادق

 

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80827&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

488 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف: وجبات 
رمضانية مميزة 
لطالب المدن 
الجامعة 
ومشرفي 
 النوباتجية

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80826&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: إنشاء 
نادي لنقل 
وتسويق 
 التكنولوجيا

 

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80825&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: استطالع 
هالل رمضان 

5/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80824&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

489 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بالمحطة الفضائية 
بكلية علوم 
المالحة 
 وتكنولوجيا الفضاء

 
 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 
سويف بمناسبة 
حلول شهر 
 رمضان المبارك

 

 

 

3/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80830&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

490 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتور أحمد رضا 
والدكتورة دعاء 
رضا بكلية الطب 
 البشري

 

1/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80833&cat
_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
الكلية بمناسبة 
االحتفال بعيد 
 العمال

 

1/5/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73829&cat
_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 

30/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80831&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

491 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

سويف بمناسبة 
االحتفال بعيد 
 العمال

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يسلم 
خمس أجهزة 
تعويضية للطالب 
 ذوي اإلعاقة

 

30/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=80828&cat
_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
الكلية بمناسبة 
 اعياد الربيع

 

29/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73787&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

492 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

مشاركة الدكتور 
مجدى عميد 
الكلية الدكتور 
منصور حسن 
رئيس الجامعة 
فى زيارة الكنائس 
واالديرة للتهنئة 
بعيد القيامة 
 المجيد

 

29/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73786&cat
_id=20 

 

 

2020-2021 
Hubert H. 
Humphrey 
Fellowship 
Program 

 

28/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73789&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

493 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

ورشة العمل 
الخاصة بجائزة 
التميز الحكومي 
للجامعات 
المصرية المقامة 
بوزارة التخطيط 
 بالقاهرة

 

28/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73785&cat
_id=20 

 

 

كل عام واالخوه 
 المسيحيين بخير

 

28/4/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73771&cat
_id=20 

 

 

تهنئه عميد 
الكلية بمناسبة 
االحتفال بالذكرى 

25/4/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73739&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

494 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

السابعة والثالثين 
 لتحرير سيناء

 
 

يوم االحد القادم 
اجازة 28/4  

 

24/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73716&cat
_id=20 

 

 

عزاء واجب 
مدحت للدكتور 

عبد الرحمن قطايا 
استاذ عالج  –

الجذور بكليه طب 
االسنان جامعه 
 القاهره

 

24/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73701&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

495 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

خالص التهاني 
لالستاذ الدكتور/ 

نبيه ارمانيوس بدر 
لتعيين سيادته 
نائبا لرئيس 
جامعة بنى 
سويف لخدمة 
 المجتمع والبيئة

 

18/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73604&cat
_id=20 

 

 

تفقد ا.د./ مجدي 
محمد علي عميد 
الكلية سير 
العملية التعليمية 
بمختلف عيادات 
 الكلية

17/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73568&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

496 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

اجتماع مديرين 
وحدات تكنولوجيا 
المعلومات بكليات 
جامعة بني 
 سويف

 

17/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73566&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يوقع 
بروتوكول تعاون 
مع رئيس االتحاد 
الرياضي المصري 
 للمكفوفين

 

16/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=78297&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 

16/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=78295&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

497 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

وفدا من الهيئة 
القومية لضمان 
 جودة التعليم

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
.... جريدة الوفد 
... شبكة كاميرات 
مراقبة بكليات 
جامعة بني 
 سويف

 

16/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=78292&cat
_id=20 

 

 

مشاركه الكليه 
ممثال للجامعه 
فى المؤتمر 
االقليمى االول 

 
 
 
 
 
 

16/4/2019  

    http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73516&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

498 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

لكليات طب 
 االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يوقع 
مذكرة تفاهم مع 
جهاز تنمية 
المشروعات في 
 مجال التدريب

14/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84805&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: انطالق 
عشرة مبادرات 
خالل فعاليات 
األسبوع البيئي 
 السابع

 

14/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84804&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

499 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

مشاركه الكليه 
فى المؤتمر 
الدولي الثاني 
 للوافدين

 

14/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73455&cat
_id=20 

 

 

استقبلت الكلية 
حوالى أكثر من 

طفل يتيم من  ٥٠
مختلف دور 
الرعاية بمحافظة 
بنى سويف 
احتفاال بيوم 
 اليتيم

 

13/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73442&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

500 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

دورى المعلومات 
 للطالب

 

12/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73470&cat
_id=20 

 

 

خالص التهنئه 
لكل من الطالبه 
امانى رجب 
جمعه و الطالبه 
 رانيا جمال محمد

 

11/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73441&cat
_id=20 

 

 

ترقيه الطبيبه 
سوزان المدرس 
المساعد 
بقسسم العالج 
التحفظي الي 

11/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73440&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

501 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

درجه مدرس 
 بالقسم

 

عزاء واجب 
للدكتور محمد 
عبد الحكيم 
المدرس بقسم 
التركيبات فى 
وفاة المغفور له 
 والد سيادته

 

8/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73352&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يرسم 
الفرحة على 
وجوه األيتام .... 

 22بمشاركة 
 جمعية

7/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85439&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

502 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
نخبة من القيادات 
النسائية 
المشاركة فى 
ندوة ... هنشارك 
فى اإلستفتاء 
 على الدستور

 

 

7/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85438&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: فوز 
مشروع بحثي 
فى مجال تحضير 
المواد النانومترية 

7/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85437&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

503 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

ألف  100بتمويل 
 جنية

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يرسم 
الفرحة على 
وجوه األيتام .... 

 22بمشاركة 
 جمعية

 

 

 

 

7/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84700&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

504 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
نخبة من القيادات 
النسائية 
المشاركة فى 
ندوة ... هنشارك 
فى اإلستفتاء 
 على الدستور

7/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84699&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: فوز 
مشروع بحثي 
فى مجال تحضير 
المواد النانومترية 

ألف  100بتمويل 
 جنية

7/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84697&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشارك 

4/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84807&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

505 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

في المنتدى 
العالمي للتعليم 
 العالي

 
 

إعالن مهم 
وعاجل جدا بشأن 
تأكيد هوية جامعة 
بني سويف في 
المخاطبات 
والتعامالت داخليا 
 وخارجيا

 

4/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84806&cat
_id=20 

 

 

جامعة بني رئيس 
سويف يشارك 
في المنتدى 

4/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83827&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

506 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

العالمي للتعليم 
 العالي

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 
حصول الجامعة 
على الترتيب 

عالميا  201-300
في تصنيف 
التايمز لتحقيق 
أهداف التنمية 
 المستدامة

 

3/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84803&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

507 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 
حصول الجامعة 

الترتيب على 
عالميا  201-300

في تصنيف 
التايمز لتحقيق 
أهداف التنمية 
 المستدامة

 

3/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83824&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 

المساء .. جريدة 
فى جامعة بني 
سويف .. فريق 
مسرحي وقناة 

1/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=78299&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

508 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

يوتيوب لذوي 
 اإلعاقة

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن عن 
أربع دورات 
تدريبية لتنمية 
 الجهاز اإلداري

 

 

1/4/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=78296&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يشهد 
وضع حجر 
األساس لفرع 

31/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85374&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

509 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

مجلس الدولة 
 الجديد

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يوقع 
بروتوكول تعاون 
مع جامعة الجزائر 
3 

31/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84506&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يسلم 
شهادات اإلعفاء 

 14من التجنيد لــ 
طالب من ذوي 
 اإلعاقة

 

31/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84505&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

510 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يفتتح 
المهرجان 

 27الكشفي الــ 
والمهرجان 
 اإلرشادي الثامن

 

31/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84504&cat
_id=20 

 

 

جامعة بنى 
سويف تنفرد دوليا 
بنشر أول بحث 
لقياس المعامالت 
الضوئية الغير 
خطية للمواد 
بإستخدام ليزر 
الفيمتو ثانية 
عالي الطاقة 
 والتردد

28/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85375&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

511 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يدعو 
أعضاء مجلس 
الجامعة 
للمشاركة في 
منتدى التعليم 
العالي والبحث 
العلمي ما بين 
الحاضر 
 والمستقبل

 

27/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84809&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
لجنة القياس 

27/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=84808&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

512 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

والتقويم لمراجعة 
وتقييم نظم 
االختبارات 
والتصحيح 
اإللكتروني 
 بالجامعة

 
 

مؤتمر طب 
االسنان االول 
بالتعاون بين 
جامعة بني 
سويف والنهضة 
 والفيوم وأسوان

 

26/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70877&cat
_id=20 

 

 

ازالة ورم حميدي 
جراحيا بالفك 

26/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70873&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

513 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

العلوي بسقف 
الحلق لمريضة 

سنة  30بعمر ال 
باستخدام بنج 
 موضعي

 
 

بروتوكول تعاون 
مع كلية طب 
االسنان جامعة 
 عين شمس

 

24/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70879&cat
_id=20 

 

 

محاضرات فى 
ضمان اعتماد 
الجوده للساده 
االداريين بكليه 
 طب االسنان

24/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64453&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

514 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

 اعالن هام للطلبه

 

24/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64447&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
ألسرة الطالب 
رحمي عادل 
بكلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

 

23/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85436&cat
_id=20 

 

 

بروتوكول تعاون 
مع كلية طب 

23/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70880&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

515 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

االسنان جامعة 
 المنيا

 
 

تزويد الكليه بعدد 
) كمبيوترات 3(

وطاوالتهم كدعم 
موجه الى وحد 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 

23/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64450&cat
_id=20 

 

 

اعالن هام للطلبه 
 الوافدين

 

23/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64448&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

516 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تزويد الكليه بعدد 
) ماكينه تصوير2(  

 

22/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64451&cat
_id=20 

 

 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 
 سويف بعيد األم

 

21/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=85435&cat
_id=20 

 

 

تزويد الكليه 
بكمبيوترات 
 جديده

 

21/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64449&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 

19/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70432&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

517 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

وفًدا علميًا رفيع 
المستوى من 
جامعة فيجو 
 األسبانية

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف : إنشاء 
عيادة بيطرية 
بكلية الطب 
 البيطري

 

19/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70429&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يناقش 
استعدادات مركز 

19/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70428&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

518 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

اإلنتاج إلستقبال 
 شهر رمضان

 
 

ازالة ورم حميدي 
 جراحيا بالفم

17/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=73192&cat
_id=20 

 

 

تجهيز غرفة 
عمليات كاملة 
 تحت تأثير التخدير

 

17/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70878&cat
_id=20 

 

 

بني جامعة 
سويف في عيون 
الصحافة .... 
المصري اليوم ... 
عبد الغفار يرأس 
المجلس األعلى 

17/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70448&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

519 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

للجامعات ببني 
 سويف

 
 

 وزير التعليم
العالي ورئيس 
جامعة بني 
سويف والمحافظ 
يضعون حجر 
أساس المسجد 
 الكبير

 

 

14/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70451&cat
_id=20 

 

 

وزير التعليم 
العالي ورئيس 
جامعة بني 

14/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70444&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

520 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

والمحافظ  سويف
يفتتحون دار 
 الضيافة

 
 

وزير التعليم 
العالي ورئيس 
جامعة بني 
سويف والمحافظ 
يفتتحون حمام 
السباحة 
 األوليمبي

14/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70439&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتفقد 
المنشآت الجديدة 
المقرر افتتاحها 

13/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70436&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

521 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

غدا بحضور وزير 
 التعليم العالي

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يشهد 
مراسم احتفال 
المحافظة المئوي 
 بعيدها القومي

 

13/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70431&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: فوز 
مشروع بحثي 
عن استخراج 
البترول والغاز 

ألف  700بتمويل 
 جنية

12/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70452&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

522 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يستقبل 
لجنة تجنيد 
وتعبئة المنيا 
إلستخراج 
شهادات اإلعفاء 
للطالب ذوي 
 اإلعاقة

 

12/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70446&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: سلسلة 
من الزيارات 

12/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70440&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

523 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الطالبية للكليات 
 العسكرية

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يكرم 
الموسيقار هاني 
 شنودة

 

11/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=72758&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتور سيد صابر 
 بكلية العلوم

 

11/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70450&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

524 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

زياره علميه لكليه 
طب االسنان 
لطالب مدرسه 
 عمرو بن العاص

 

11/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64279&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذ الدكتور 
هشام بشرى 
نائب رئيس 
 الجامعة

 

10/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=72756&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يكرم 

10/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70441&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

525 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

طالب وطالبات 
كلية السياحة 
والفنادق 
المشاركين في 
تنظيم البطولة 
 العربية

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف خالل 
تخريج الدفعة الــ 

بكلية الطب :  17
إنشاء جمعية 
 للخريجين

 

 

10/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70437&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

526 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

ورشه عمل 
 potary بعنوان
endo dontic in 
dental practice 

تحت اشراف 
قسم عالج 
 الجذور

10/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64230&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يهنئ 
رجال القوات 
المسلحة 
بمناسبة يوم 
 الشهيد

9/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70433&cat
_id=20 

 

 

عزاء واجب 
للدكتور محمد 
عمران حامد 
رءيس قسم 

9/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64222&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

527 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الجراحة فى وفاة 
 شقيق سيادته

 
 

رئبيس جامعة 
بني سويف 
يتقدم بخالص 
العزاء لألستاذ 
الدكتور شوقي 
 سليمان

6/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=72755&cat
_id=20 

 

 

للمرة األولي من 
نوعها رئيس 
جامعة بني 
سويف يعلن 
إنشاء فريق 
مسرحي وقناة 

6/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70447&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

528 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

يوتيوب لذوي 
 اإلعاقة

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتسلم 
درع الجمعية 
المصرية 
للدراسات 
 النفسية

6/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70442&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة المساء .. 
رحالت لطالب 
جامعة بنى 
سويف 
للمشروعات 
 القومية العمالقة

3/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=72754&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

529 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة الـأخبار 

 50المسائى .. 
منحة دراسية من 
جامعة بنى 
سويف لــ ( 
 ( الطالب األفارقة

 

 

 

3/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70445&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة المساء .. 
رحالت لطالب 
جامعة بنى 

3/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70438&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

530 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

سويف 
للمشروعات 
 القومية العمالقة

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 
النشر العلمي 
شرط تشكيل 
للكليات العملية 
وشرط منح 
 للكليات النظرية

 

 

 

2/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=72757&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

531 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف: بروتوكول 
تعاون مع االتحاد 
 المصري للسالح

 

2/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=72753&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف : بروتوكول 
تعاون بين كلية 
الطب وجامعة 
 النهضة

 

1/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70449&cat
_id=20 

 

 

خالص التعازي 
وأصدق المواساة 
لالستاذ الدكتور 
مجدى محمد 

1/3/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64141&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

532 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

على عميد كليه 
طب االسنان فى 
وفاه والدة 
 سيادته

 
 

رئيس جامعة بنى 
ألف  100سويف : 

جنية مكافأة 
للنشر الدولي 

ألف للباحث  50و
 األكثر مرجعية

 

28/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70443&cat
_id=20 

 

 

ورشة عمل 
 تدريبية بعنوان
rotary 
endodontics 

26/2/2019        



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

533 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

جولة تفقدية 
لرئيس جامعة 
بنى سويف 
لإلطمئنان على 
الوفود المشاركة 
 بالبطولة العربية

 

26/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68831&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: فوز 
مشروع بحثي 
فى مجال الطاقة 

ألف  600بتمويل 
 جنية

 

25/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70427&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

534 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

اختتام مجموعة 
ورش عمل 
الجودة بورشة 
عمل توصيف 
البرامج 
والمقرارات بشرح 
وقيادة د.خالد 
 مظهر

 

 

25/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64083&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: إعالن 
نتيجة التعليم 
المفتوح غرة 
 مارس المقبل

24/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70424&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

535 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بنى 
سويف يفتتح 
فعاليات النسخة 
الثالثة للبطولة 
العربية للمبارزين 
بحضور المحافظ 

 150وبمشاركة 
 30العب من 

 جامعة عربية

24/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70422&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف : تشغيل 
موقع الجامعة عن 
طريق الخادم 
 السحابي

 

24/2/2019      http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68829&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

536 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية: 

روابط تتحدث  6
عن أخبار الجامعة 

فبراير 23ليوم   

 

23/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70426&cat
_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف في عيون 
الصحافة .. جريدة 

 30الجمهورية... 
جامعة مصرية 
وعربية في بطولة 
 السالح

 

23/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68830&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

537 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية: 

رابط يتحدث  15
عن أخبار الجامعة 

فبراير 22ليوم   

 

22/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70425&cat
_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية: 

رابط يتحدث  24
عن أخبار الجامعة 

فبراير 21ليوم   

21/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=70423&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

538 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يوقع 
اتفاقيات تعاون مع 
خمس جامعات 
 سودانية

 

21/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68828&cat
_id=20 

 

 

ورش العمل 
لتعريف آليات 
الجودة والتخطيط 
اإلستراتيجي 
ألعضاء التدريس 
والهيئة المعاونة 
 واالداريين بالكلية

21/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64023&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

539 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

اعالن هام 
 للطالب

20/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64010&cat
_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف في عيون 
الصحافة.. جريدة 
أنباء مصر.. فوز 
جامعة بني 
سويف بميداليتين 
برونزيتين 
وميدالية فضية 
في النشاط 
 العلمي

 

19/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68826&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
..... جريدة 

18/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68818&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

540 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الجمهورية ... 
ألف جنيه  600

لصيانة األجهزة 
بجامعة بنى 
 سويف

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن إلغاء 
كل مظاهر 
 االحتفاالت

 

17/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68813&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف : إنشاء 
معمل مركزي 
 لحيوانات التجارب

17/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68808&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

541 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يلتقي 
 مراسل أونا

 

13/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68833&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 

" 18الترتيب "
"عربيا 62محليا و"

طبقا لتصنيف 
الويبومتريكس 
 األسباني

 

13/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68822&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

542 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تفقد رئيس 
جامعة بني 
سويف لمركز 
 المؤتمرات باكرا

 

13/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68811&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: أكثر من 

قاعات بمركز  6
المؤتمرات ودار 
الضيافة مؤهلة 
لعقد المؤتمرات 
 الدولية

 

10/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68825&cat
_id=20 

 

 

بني رئيس جامعة 
سويف يوجه 

10/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68819&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

543 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بتوفير سيارات 
إسعاف دائمة 
 بالمدن الجامعية

 
 

رئيس جامعة بنى 
سويف يشهد 
التشغيل 
التجريبي لحمام 
السباحة 
 األوليمبي

 

10/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68814&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: بروتوكول 
تعاون مع مدرسة 
صالح الدين 

10/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68807&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

544 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

الخاصة للغات 
 ببني سويف

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذ عبدهللا 
مصطفى عباس 
 بالعالقات العامة

 

 

 

10/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68804&cat
_id=20 

 

 

تهنئة عميد كليه 
طب االسنان 

10/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63867&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

545 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

للطالبه اماني 
رجب جمعه 
لحصولها علي 
المركز الثاني 
علي مستوي 
الجامعات المصريه 
في مسابقه 

م فى القران الكري
اسبوع شباب 
الجامعات المصريه 
بجامعه كفر 
 الشيخ

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية 
 اإللكترونية

7/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68827&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

546 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف: غدا 
استقبال طالب 
المدن الجامعية 
واالستعداد 
الكامل للفصل 
 الدراسي الثاني

 

7/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68820&cat
_id=20 

 

 

إعالن عن وظيفة 
 عميد كلية التربية

 

7/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68815&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 

7/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68809&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

547 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

حصول الطالب 
على الميداليات 
الذهبية والبرونزية 
والفضية في 
أسبوع شباب 
الجامعات الثاني 
 عشر

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 
المواقع اإلخبارية 
 اإللكترونية

 

7/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68803&cat
_id=20 

 

 

الجدول الزمني 
الختيار القيادات 
الجامعية 

6/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=83258&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

548 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

بالجامعة لمنصب 
 عميد كلية التربية

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن رفع 
حالة الطوارئ 
بالمستشفى 
الجامعي لسوء 
 األحوال الجوية

 

6/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68801&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن فوز 
الجامعة 
"بميداليتين 
بورنزيتين 
وميدالية فضية" 

5/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68817&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

549 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

في النشاط 
العلمي بأسبوع 
 شباب الجامعات

 
 

الجامعة فى 
عيون الصحافة ... 
جريدة الوفد .... 

 35تخصيص 
مليون جنيه 
لتطوير المدن 
الجامعية ببنى 
 سويف

 

5/2/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68805&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
فبراير  2سويف: 

بدء امتحانات 

31/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68823&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

550 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

التعليم المفتوح 
 والتعلم المدمج

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
للدكتور/ أحمد 
عبدالمنعم بكلية 
 الصيدلة

 

29/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68832&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: مسابقة 
الختيار أفضل 
األفكار إلقامة 
مشروعات صغيرة 
 ومتوسطة

29/1/2019      
 
 
 
 
http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68821&cat

_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

551 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

رئيس جامعة بنى 
سويف : ندوة 
بعنوان " تنمية 
كهف وادي سنور 
" بكلية علوم 
 األرض

 

29/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68816&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: إنشاء 
مركز الخدمة 
العامة بكلية علوم 
ذوي االحتياجات 
 الخاصة

29/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68810&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

552 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: الموافقة 
على إنشاء 
ملعب كلية 
 التربية الرياضية

 

29/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68806&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: تعاون مع 
وزارة التضامن 
في مجال 
الخدمات البحثية 
والتربوية والثقافية 
بمؤسسات 
الرعاية 
 االجتماعية

 

28/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68824&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

553 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يواصل 
جوالته التفقدية 
مع بداية إجازة 
 نصف العام

 

 

27/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68812&cat
_id=20 

 

 

ورشة عمل 
 بعنوان
(periodontal 
flaps and types 
of sutures 
techniques 

 

27/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=64452&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

554 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تهنئة عميد كليه 
 -طب االسنان 

جامعه بذكرى 
يناير  25احتفاالت 

 وعيد الشرطة

27/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63704&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
.... الوفد .... 
رئيس جامعة بنى 
سويف يعلن 
استمرار 
االمتحانات 
 الخميس المقبل

 

22/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=71493&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 

22/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67234&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

555 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

.... جريدة المساء 
... جامعة بنى 
سويف تستعد 
للبطولة العربية 
 للمبارزين

 
 

فعاليات المؤتمر 
الطالبى االول 
لكليه طب 

جامعه  -االسنان 
 بنى سويف

201/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63633&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يتقدم 
بخالص العزاء 
لألستاذة مروة 
 عبدالناصر

18/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=71494&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

556 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

تهنئة رئيس 
جامعة بني 
سويف بعيد 
 الغطاس

 

18/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67229&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن رفع 
حالة الطوارئ 
بالمستشفى 
الجامعي لسوء 
 األحوال الجوية

16/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67230&cat
_id=20 

 

 

جامعة بني 
سويف ضمن 

جامعة  200أفضل 

16/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67225&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

557 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

دوليا في تصنيف 
التايمز 
لالقتصاديات 
الناشئة لعام 
2019 

 
 

رئيس جامعة بني 
سويف يوجه 
بضرورة تحقيق 
اإلكتفاء الذاتي 
لكافة مستلزمات 
 كليات الجامعة

 

16/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67221&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف: ورش 
عمل مجانية 

16/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67219&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

558 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

لطالب التعلم 
المدمج تؤهلهم 
 لسوق العمل

 
 

المؤتمر الطالبي 
االول لكلية طب 
 األسنان

 

16/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63601&cat
_id=20 

 

 

جامعة بني رئيس 
سويف: الموافقة 
على الندب 
الجزئي ألعضاء 
الهيئة التدريس 
 بالجامعة

 

14/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68802&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

559 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بني 
سويف يعلن 

الجامعة حصول 
على الترتيب 
الخامس محليا 
طبقا لتصنيف 
ويبومتريكس 
لإلشارات 
 المرجعية

 

 

11/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=68800&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف: تفعيل 
المشاركة 
المجتمعية لكلية 
 علوم األرض

9/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67233&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

560 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 
 

جامعة بني 
سويف في عيون 

جريدة  -الصحافة 
رئيس  -الوفد 

جامعة بني 
 سويف: زيادة
مكافآت أعمال 
 الكنترول بالكليات

 

8/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=71491&cat
_id=20 

 

 

تهنئة عميد 
الكليه بيوم 
 الميالد المجيد

 

7/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63515&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

561 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

تسجيل لجنة 
اخالقيات البحث 
العلمي لكلية 
طب االسنان 
جامعة بني 
سويف لجنة 
 معترف بها دولياً 

7/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63514&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
جريدة المساء 
...تشغيل حمام 
السباحة 
 األوليمبى فبراير

2/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=71492&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بني 
سويف يوقع 
بروتوكول تعاون 
مع شركة تيتان 

2/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67231&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

562 
 

 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

لألسمنت فى 
مجال 
 تطويرالمهارات

 
 

عزاء واجب ألسرة 
األستاذ/ عيد 
 شحاته حسين

 

2/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67226&cat
_id=20 

 

 

الجامعة فى 
عيون الصحافة 
جريدة المساء 
...تشغيل حمام 
السباحة 
 األوليمبى فبراير

 

2/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67220&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بنى 
سويف : تشغيل 
مجمع المالعب 
الرياضية وحمام 
السباحة 
األوليمبيي الشهر 
 القادم

 

1/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67232&cat
_id=20 

 

 

رئيس جامعة بنى 
سويف يستهل 
العام الجديد 
بصرف مكافآت 
للباحثين 
المتميزين والنشر 
 الدولي

 

1/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67228&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان

 

رئيس جامعة بنى 
سويف : حصول 
مركز التعلم 
المدمج على 
شهادة األيزو 

2015/9001 
والتجديد للجهاز 
 اإلداري

 

 

1/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=67223&cat
_id=20 

 

 

تهنئة عميد كليه 
طب االسنان 
بالعام الميالدي 

2019الجديد   

 

1/1/2019     http://www.dent.b
su.edu.eg/News.as
px?NID=63453&cat
_id=20 

 



   

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 جامعة بني سويف

 كلية طب االسنان
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  جامعة بني سويف

 التربيةكلية 

No/Facul
ty 

 اسم الكليه

Event 
 الحدث/ المناسبه

Date 
 التاريخ

Place 
مكان 
 الحدوث

Objectives 
 االهداف

Sector 
 القطاع

Target 
Group  

هالفئه المستهدف  

URL 
 الموقع االلكتروني

Sustainable 
Development Goal 
ه اهداف التنميه المستدام

 المراد تحقيقها

يةالتربكلية   
دورات تدريبية بمركز  - 1

  تنمية القدرات بالجامعة
   سيمينارات علمية بالكلية

ي
س

ي الدرا
صل االول والثان

 الف
2019

  /
2020

 

كلية 
 التربية
  الجامعة

 تشجيع
ومساعدة 

أععضاء هيئة 
التدريس على 

  الترقي

شئون 
 العاملين

هيئة أعضاء ال
 التدريس

http://www.edu.bs
u.edu.eg/ 

Professional 

development of  

Faculty 

 التنمية المهنية

 

يةكلية الترب  
ورش عمل ومحاضرت 

   لقطاع شئون البيئة

سي 
صل الدرا

الف
االول من العام 

2019
 /

2020
 

كلية 
 التربية

اكساب أعضاء 
الفئات 

المستهدفة 
والمعارف 

المتعلقة بجائحة 
 كورونا

شئون 
البيئة 

وشئون 
 الطالب

 والعاملينالطالب 
واعضاء هيئة 

 التدريس

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

Workshops on 

Coved 19 

 

يةكلية الترب  
ورش عمل ومحاضرت 

   لقطاع شئون البيئة
فبراير 
2020 

كلية 
 التربية

لطالب كساب اا
واعضاء هيئة 

التدريس 
ن والمعلمو

معلومات 
ومهارات حول 

شئون 
العاملين 
وشئون 
 الطالب

الطالب واعضاء 
هيئة التدريس 

نوالمعلمو  

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

Lectures and 

workshops on 

educational 

leadership  
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   يةالتربو القيادة

يةكلية الترب تعليمات مكتوبة، وعي في  
  المحاضرات عن بعد

ي
س

صل الدرا
طوال ايام الف

 
ي

 الثان

كلية 
 التربية

اكساب مجتمع 
الكلية بعض 

 المعلومات التي
ء تتعلق بارتدا
الكمامات، 
والتباعد 

االجتماعي، 
 والتعقيم

 

شئون 
البيئة 

وشئون 
 الطالب

مجتمع الكلية  -   

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

 الوعي ببعض االجراءات
االحترازية لتجنب 

كورونامشكالت   

يةكلية الترب  
واستخدام 
برنامج 
ويبكس 
Webex 
 وزووم
Zoom 

Meetings 

عرض محتوى االجتماعات 
  عن بعد

الفنرة من ابريل 
– 

س 
سط

اغ
2020

 

كلية 
 التربية

مشاركة  
أعضاء مجالس 
 االقسام واللجان

والكلية في 
 االجتماعات في
مواعيدها عن 
بعد لالطالع 

على كل 
االحداث 

والمناسبات 
 واالنجازات

شئون 
الطالب 
والدراسا
ت العليا 
 والبيئة

ادارة الكلية 
 واالقسام واعضاء
 هيئة التدريس

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

عالن عن عقد اال
االجتماعات الدورية 
 لمجالس األقسام واللجان

المنبثقة والكلية في 
 مواعيدها عن بعد 

كلية 
 - التربية
ادارة 
 الجامعة

األحداث عرض محتوى كل 
تي والمناسبات األكاديمية ال
 تهم الجامعة والكلية

مايو 
ويونيو 
2020 

كلية 
 - التربية
ادارة 
 الجامعة

مجتمع اعالن 
 والجامعةالكلية 

باألحداث 
والمناسبات 
 األكاديمية

 
مجتمع الكلية  - 

   والجامعة

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

التعاون مع المركز 

 االعالمي بالجامعة

في اإلعالن عن األحداث 

 والمناسبات األكاديمية
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يةكلية الترب  
م استخدام اساليب التعلي

 عن بعد

مارس 
وابريل 
2020 

كلية 
 - التربية
ادارة 
 الجامعة

تدريب اعضاء 
هيئة التدريس 
على التعليم عن 

  بعد

شئون 
 الطالب 

أعضاء هيئة 
التدريس 
  ومعاونوهم

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

تدريب ووعي اعضاء 

فية هيئة التدريس على كي

استخدام المنصات 

 التعليمية بالجامعة

البعن بعد للطللتدريس   

يةكلية الترب  
انجاز تقويم الطالب 

 2019النهائلي للعام 
/2020  

يونيو 
2020 

كلية 
 التربية

اد  ع االس
ة تق  ل

الب في  ال
ة  ل جائ

رونا   ك

شئون 
يةطالب كلية الترب الطالب   

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

عقد سلسلة من 

يم بشأن تقياالجتماعات 

الطالب عن طريق 

البحوث بدال من 

االمتحانات لظروف 

 فيروس كورونا

ية كلية الترب
 والجامعة

نئة المشاركة في تقديم الته
 واالحتفاالت بذكرى ثورة

يونيو 30  

يونيو 
2020 

كلية 
 التربية

ه ة تق ال
ع  ل م ل

ة  ل ال
امعة  وال

كل 
قطاعات 

 الكلية

مجتمع الكلية 
 والجامعة

http://www.edu.bs
u.edu.eg/NewsArc
hieve.aspx?cat_id

=4 

االعالن عن مشاركة 
الجامعة والكليات في 
ى مناسبة االحتفال بذكر

يونيو  30ثورة   

يةكلية الترب  انجاز تقويم الطالب 
يمايو 

ويونيو 
2020 

كلية 
 التربية

اكساب الطالب 
معلومات حول 
كيفية كتابة 

البحوث 
المطلوبة 

شئون 
 الطالب الطالب 

http://www.edu.b
su.edu.eg 

ظام توعية طالب الكلية بن
ث التقييم من خالل البحو

 هذا العام 
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  للتقييم
 

يةكلية الترب  يونيو 28 انجاز االمتحانات 
2020 

كلية 
 التربية

ية التوعية بكيف
 عقد االمتحانات

ومراعاة 
االجراءات 
االحترازية 

ضدد فيروس 
 كورونا

شئون 
 الطالب

وشئون 
الدراسات 

 العليا 

طالب 
  البكالوريوس

  والدراسات العليا

http://www.edu.b
su.edu.eg/NewsA
rchieve.aspx?cat_i

d=4 

بدء االستعدادات ل
امتحانات الفصل 
ات الدراسى الثانى للسنو

ية مرحلة النهائ
وس الليسانس والبكالوري

العلياالدراسات و  
 

يةكلية الترب  
مراعاة التعليمات 
 الخاصة بالمتحانات

 يوليو
2020 

كلية 
 التربية

ية التوعية بكيف
االمتحانات 
ومراعات 
 التعليمات

شئون 
 الطالب

وشئون 
الدراسات 

 العليا

طالب 
  البكالوريوس

  والدراسات العليا

http://www.edu.b
su.edu.eg/NewsA
rchieve.aspx?cat_i

d=4 

عرض تعليمات 
واجراءات اجتياز 

االمتحانات في اللجان 
وفقا لمتطلبات 

 االمتحانات الموضوعية
وتدريب الطالب على 

كيفية االجابة في 
Answer Sheet  

يةكلية الترب  

تقديم األوراق عبر 
  االنترنت

  حصر اسماء الطالب
االعداد للمقابالت 

 الشخصية

س 
أغسط

2020
 

كلية 
 التربية

اعداد خريجي 
الجامعات 

تربويا للعمل 
في مجال 
التربية 
 والتعليمد

 خريجي الجامعات 
http://www.edu.bs

u.edu.eg/ 

لوم فتح باب التقدم للدب

هنى العام في التربية والم

والخاص للعام الجامعي 

2020/2021  
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  مقدمة

من أذهان مشغولة  داء الجامعى بجامعة بنى سويفألفكرة إنشاء مركز تطوير ا بزغت
بين الجامعة بعلمائها ومفكريها ومبتكريها من جهة وبين  قناة إتصال بجامعتهم ليكون بمثابة

و ذلك إيمانا من إدارة الجامعة  من جهة اخرىمحافظة بنى سويف بالجامعة ب محيطالمجتمع ال
من خالل أدوت البحث  كالتةحل مشفى مساهمةَ بأهمية دور الجامعة فى تنمية المجتمع و ال

ء الجامعى بجامعة دامركز تطوير األ ية التى أنشئ من اجلهاالعلمى. ولعل من األهداف السام
تحت مظلة من  و التميزمن االبداع نحو مزيد تشجيع وتحفيز باحثى الجامعة  هوبنى سويف 

من أولوية للحفاظ  ثوابت البحث العلمى و ما يتضمنة  مع الحفاظ علىالدعم المادى و المعنوى 
  براءات االختراع. كذا  لباحثين والحقوق الملكية الفكرية للسادة اعلى 

مكتب عشرة مكاتب وهى  أروقتةداء الجامعى بجامعة بنى سويف بين ألويضم مركز تطوير ا
ستشارات إلالتصنيف الدولى, النشر الدولى, دعم وتمويل المشروعات البحثية, التعاون الدولى, ا

عثين, المعامل واالجهزة, وربط البحوث بالصناعة, التدريب والمؤتمرات, متابعة شئون المبت
  الوقف البحثى و مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع.

الى  2019/ 1/7تعددت انجازات مركز تطوير االداء الجامعى عن العام المنصرم (
  .وفيما يلى تفصيل النجازات مكاتب هذا المركز ) على كافة االصعدة30/6/2020
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  )2020-2019( مكتب النشر الدولىنجازات إ
  

  لنشر الدولى التحول الرقمى   بمكتب ا فيما يخص 
  

  على بوابة الجامعة.تم انشاء صفحة الكترونية للمكتب 
  تم تطوير آلية التقدم لمكافأة او تكاليف النشر ليكون التقدم الكترونيا  ابتداء من سبتمبر

 بدال من التقدم الورقى  والذى كان متبعا فى السابق. 2019
  تم تطويرالنموذج الخاص باستمارة مكافأة النشر لتالئم نظام التقدم االلكتروني الجديد

و كذلك وكذلك تخصص  المتقدم كما تم تقديم الدعم  الوجستى للسادة الباحثين عن 
 كيفية التقدم الكترونيا.

  استمارة تقدم من جميع  1280تم استقبال  2020النشر فى يناير خالل التقدم لمكافأة
 الكليات تم فحصها جميعا.

  اتضح من فحص استمارات التقدم انخفاض نسبة كتابة اسم الجامعة بطريقة غير
 صحيحة مما يعبر عن الوعى الذى وصل له الباحثين بالجامعة.

 لى اسئلة جميع الباحثين. لمكتب النشر الدولى ايميل خاص يتم من خالله االجابة ع
 وكذلك استخدامه كايميل رسمى لطلب تخفيض بعض رسوم النشر.

  
-6-30حتى  سنوات 10فى اخر  يخص النشر الدولى لجامعة بنى سويف بموقع سكوبسفيما 

2020  
  

 5850= 2020يونيو   30حتى  سم جامعة بنى سويفاالعدد الكلى للبحوث المنشورة ب 
  1وشكل رقم  1بحث دولى وتوزيعها موضح بجدول رقم 

  = باحث 1830عدد الباحثين الذين قاموا بنشر ابحاث دولية 
 

يونيو    30حتى  2010االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  :1 رقم جدول
 .من سكوبس 2020

 عدد االبحاث السنة
2011 211 
2012 250 
2013 324 
2014 351 
2015 470 
2016 577 
2017 540 
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2018 711 
2019 863 

يونيو) 30(حتى  2020  678 
 
 

  
   30حتى تاريخ  2011االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  رقم: 1شكل

  .من سكوبس2020يونيو 
  

  و  2فموضحة فى جدول رقم سنوات االخيرة   10الاما مجاالت األبحاث المنشورة خالل
  رقم .2شكل 

  
حتى تاريخ  2011مجاالت االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  :2جدول رقم 

 .من سكوبس2020يونيو    30
  عدد االبحاث  مجال االبحاث المنشورة

  1102  البشرى الطب
  826  الصيدلة و السموم

  842  والبيولوجيا الجزيئيةالكيمياء الحيوية ، علم الوراثة 
  843  الكيمياء
  666  الفيزياء
  673  الهندسة

  563  علم المواد
  522  العلوم الزراعية و البيولوجية

  396  الرياضيات
  379  المناعة و الميكروبيولوجى

  362  الحاسب االلى
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  270  الطب البيطرى
  269  هندسة كيميائية

  271  علوم بيئية
  126  علوم االرض و الكواكب

  148  الطاقة
  71  علم االعصاب

  59  العلوم االجتماعية
  55  التمريض

  24  علوم القرار
  21  المهن الصحية

  20  األعمال واإلدارة والمحاسبة
  16  طب األسنان

  12  علم النفس
  11  االقتصاد ، االقتصاد القياسي والتمويل

  5  الفنون والعلوم اإلنسانية
 

  
  

 2011مجاالت االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  رقم: 2شكل
  .)سكوبس( 2020يونيو   30حتى 
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  )2020-6-30(حتى  2020و  2019 ىارقام هامة للنشر الدولى لعام

  
  )2020-6-30(حتى  2020  2019

 72بمعدل  863االبحاث المنشورة 
  بحث كل شهر 

كل شهر. اى بحث  113بمعدل  678االبحاث المنشورة 
  عن العام الماضى. %63بزيادة شهرية تصل الى 

 بحث منشورة فى مجالت 210
Q1  من مجموع   %24بنسبة

االبحاث المنشورة خالل عام 
2019  

من  %31بنسبة  Q1بحث منشورة فى مجالت  205
-30(حتى  2020مجموع االبحاث المنشورة خالل عام 

  عن العام الماضى %7). اى بفارق 6-2020

  
الى يونيو  2019الندوات التى قام بها مكتب النشر الدولى فى جامعة بنى سويف فى الفترة من يوليو 

2020  
  

  مكان االنعقاد  الندوة  
-مجمع التعليم الصناعى -جامعة بنى سويف   قواعد و مكافأة النشر الدولى بجامعة بنى سويف  1

  شرق النيل
غرب -الحرم الجامعى –جامعة بنى سويف   النشر الدولى  و انجازات جامعة بنى سويف  2

  النيل
-فدان 300مجمع ال  -جامعة بنى سويف   النشر الدولى للعلوم االنسانية و االجتماعية  3

  شرق النيل
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  الدولى التصنيفمكتب نجازات إ
  

 ) ويمكن اجمال تلك2020-2019الدولى فى العام المنصرم (تعددت انجازات مكتب التصنيف 
  -االنجازات فى االتى:

  
وخطه الدولة للتنمية  2030واستراتيجية مصر ةقام مكتب التصنيف الدولي  بتعميم رؤي -1

موقع الجامعة في رابط التصنيف  ىالمستدامة واعتبرها جزء ال يتجزأ من تصنيف الجامعة عل
رفعها وقسيمها و تصنيفها حسب األهداف بت  ماواخذ جميع اهداف الجامعة وق ةاساسي ةكرؤي

  . 2018وذلك عن العام الماضي 
العلوم و  ةفي كليات الجامعة المختلفة ككلي ةبعمل اكثر من ندوه تعريفي المكتب ماكما ق -2

الخطة  ةكتاب وتحديد األهداف  ةالدراسات المتقدمة للتعريف بالرؤية و األهداف وكيفيوالهندسة 
دكتوراه او الماجستير و الالبحثية للكلية على نموذج اهداف التنمية المستدامة سواء كان لطالب 

  البحثية المختلفة. طالخط ةلكتاب
طبعا    Impact Rankingبتجميع البيانات و تصنيفها لدخول تصنيف  كما قام المكتب -3

  متقدمة مثل تحقيق مراكزتم  ألهداف التنمية المستدامة وقد 
وفى تصنيف شنغهاي العلوم  World university ranking young  -في 250- 201 

  على الجامعات المصرية  6-2والترتيب  200- 151 ترتيب علي الجامعة البيطرية حصلت
 300- 201محليا وفى الرياضيات  6- 2دوليا و  400- 301والعلوم الصيدالنية على ترتيب 

  -واألول محليا 
لنواب مكتب التصنيف وكان قبل جائحه كورونا في مكتب مديره  ةل اجتماعات مكثفتم عم -4

 ةمكتب التصنيف الدولي و اثناء الجائحة عن طريق الفيديو كونفرانس و قد تم تداول كيفي
رفع تصنيف الجامعة ل ةخمسيخطه تم  وضع  الدخول في التصنيفات المختلفة و الفروق بينها و

  متعاقبة. ثماني لقاءاتاكثر من  على مدار
لتقسيمها حسب موضوعات التصنيف المعرفة من   MISتم تجميع احصائيات الجامعة من  -5

وبالفعل تم تحقيق . ادخال البيانات في التصنيفات المختلفة يةوكيف خالل التصنيفات الدولية
يمز  مراكز متقدمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الخمس عشر هدفا في تصنيف تا

   .للجامعات الشابة و تصنيف شنغهاي
 Timesمخصوص عن الجامعة وتم تقديمه في تصنيف   ةتم عمل توصيات و تقرير استدام -6

impact ranking   الجامعة بالمجتمع الخارجي و  ةوهو عباره عن عالق 2020يناير
 ةلجامعة كمنارالمستشفيات و الكليات و الفعاليات المختلفة و الخدمات المجتمعية ودور ا
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وتم ربطها بأهداف التنمية المستدامة على رابط التصنيف داخل الصفحة الرئيسية  ةمجتمعي
  . ةرسمي ةالجامعة كصفح ةللجامعة وذلك للتسهيل على المصنفين و اعتماد صفح

تم حضور مكتب التصنيف عده ندوات وورش عمل تزيد عن عشر لقاءات منهم ندوتين عن  -7
 ةبني سويف وكيفي ةدراسة وضع جامع ةمنهم كيفي ةموقع اإللكتروني واربعكيفيه تحسين ال

  تابعه للوزارة وبنك المعرفة . ةتحسين السمعة األكاديمية و البحثية عن طريق ندوات مقام
تم االجتماع مع مديري الخدمات اإللكترونية على مستوي الجامعة وتم اعالمهم بضرورة  -8

لنشر اخبار  ةالجامعة و عدم اعتماد الفيس بوك كوسيل تحسين خدمات النت على مستوي
الجامعة و يجب الربط بين الفيس بوك وموقع الجامعة وضرورة النشر دائما على موقع الجامعة 

  .ةكجهة رسمي
تم عمل نماذج لتعبئتها استعدادا لتصنيفات العام القادم المختلفة وقد تم توزيعها على عمداء  -9

وقد تم 2030الكليات وذلك لتسهيل تقديم اهداف التنمية المستدامة وربطها باستراتيجية مصر 
   .االستجابة من بعض العمداء و تجميع تقارير التنمية المستدامة لتجهيزها للعام القادم

وتمت الموافقة من  ةسابق ةمجالس ادار ةتم تقديم توصيات من مكتب التصنيف في عد - 10
هذه التوصيات و أهمها تدريس مقرر البيئة و االستدامة كمقرر  ىمعالى رئيس الجامعة عل

أساسي لكل الطالب وتفعيل وحده النهوض بالمرأة و القيام بندوات عن اهداف التنمية المستدامة 
  ليات و قد بدأنا فيه بالفعل. في جميع الك

في المؤتمر الدولي الخامس التابع  2019المستدامة  ةمينتم اعالن تقرير تحقيق اهداف الت - 11
الدراسات المتقدمة والذى عقد في الغردقة وتم االعالن عن تحقيق األهداف وتم عمل  ةلكلي

  .رفع تصنيف الجامعة فىمن خالل المؤتمر لالستفادة  ةشراكات دولي
تم االعالن للكليات انه عند رفع جميع المجالت على بنك المعرفة سوف يتم االستشهاد  - 12

  األبحاث . اتباألبحاث وهذا سوف يرفع نوعيا باستشهاد
على وضع  رة مركز تطوير االداء الجامعى لشهر يونيودااتمت  الموافقة في مجلس  - 13

ا المستجد وذلك لتشجيع البحث العلمي و استثنائية لألبحاث التي تخص فيروس كورون ةمكافئ
   .لتصنيف الجامعة ةذلك لرفع األستشهادات النوعية كخدم

تم عمل تقرير ربع سنوي عن جهود الجامعة في مكافحه فيروس كورونا المستجد وما  - 14
المجتمع السويفي  ةو المستشفى الجامعي ودورها في خدم ةتقدمه الجامعة من خدمات مجتمعي

االحتياطات االحترازية ويتم  ةاء الجمهورية  و االستعداد لالمتحانات مع اخذ كافوجميع انح
  التجميع كل ثالث اشهر و سوف تفرز و تصنف لالستفادة منها في التصنيفات المختلفة

لتسويق اسم الجامعة وتحسين السمعة التعليمية و األكاديمية و البحثية وتم  ةتم عمل خط - 15
المراسلة معهم  تمائة اسم اكاديمي و غير اكاديمي داخل وخارج البالد وتجميع اكثر من ثمانم

   .الجامعة التعليمية و البحثية و الخدمية ومعرفه برامجها ةلتوضيح خط
استراتيجية لرفع تصنيف الجامعة في الخمس سنوات القادمة ويتم  ةيتم حاليا دراسة خط -16 

فى بوضع الجامعة  ةرفع تصنيف الجامعة مقارن ةعمل تحليل إحصائي وتحليل بيانات في كيفي
  .النهوض بالجامعة محليا ودوليا وإقليميا ةالسنوات الماضية و كيفي
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العام كما بتم تحسين وضع  الجامعة في اعلى تصنيف بحثى شنغهاي للعلوم البيطرية  - 17
هدف ومن  15السابق في العلوم الصيدلة و الرياضيات وهذا يعتبر انجاز بحثى وتم تحقيق 

ال تتعدى الخمسون  ةعالميا تبعا لألمم المتحدة حيث الجامعة مازالت شاب 101ضمنها ترتيب 
  .األخرى العريقة للجامعاتعاما بالنسبة 

مصر الدولية والجامعة األمريكية وتم  ةجامع وهى وتم عقد ثالث لقاءات بجامعات مختلفة - 18
   .بني سويف وتصنيفهاعن  ةعرض محاضر

ل استضافه اثنان من محررين نتشر وعملوا ورشه عمل في كيفيه كتابه األبحاث و تم عم - 19
ساعه لدعم التصنيف ودعم النشر في المجلة  18النشر في المجلة لمده يومين متواصلين متوسط 

  وذلك لحصول الجامعة على اول مركز تميز في النانو تكنولوجي
جامعة داخل وخارج الجامعة و في جميع تم عمل تصميم فاليرز وتوزيعها على زوار ال - 20

المحافل الدولية عن تصنيف جامعه بني سويف سواء منشورات اون الين او منشورات ورقيه 
  للعمل على تحسين سمعه الجامعة األكاديمية و البحثية و العلمية

م تم تقديم مقترح لتمنيه قدرات أعضاء هيئه التدريس ورفع كفاءتهم للتعريف في المفاهي - 21
 2030الجديدة في التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني و البيئة والتنمية المستدامة ورؤيه مصر 

وكيفيه عمل شركات ناشئة في الجامعة  وكيفيه تصنيف الجامعات  والهيئات البحثية وتم اقتراح 
اكثر من خمسه عشر دوره جديده ويتم التنسيق األن بيت مكتي التصنيف و مدير المركز 

  طوير الدورات لت
تم االتفاق مع مسئولي البوابة اإللكترونية على احتواء موقع الجامعة على تصنيف الجامعة  - 22

بصفه دائمه لمعرفه زوار الصفحة تصنيف الجامعة وزياده زوار الجامع مما يخدم في تصنيف 
QS    
لالستعانة  تم ارسال محاضره عن تصنيف جامعه بني سويف للوضح الحالي لكل الكليات - 23

بها في المؤتمرات و مكتب المؤتمرات ومكتب النشر و لمدير اداره الوافدين لعمل الدعاية 
الالزمة  و تمت الموافقة من مدير العالقات الثقافية انه عند سفر المبتعثين ارسال بيانات 
األساتذة لالستفادة منهم في التصنيف و ارسال اخر وضع لتصنيف الجامعة لتحسين وضع 

  لجامعة وسمعتها األكاديمية.  ا
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  )2020-2019(البحثية  دعم وتمويل المشروعاتمكتب  نجازات إ
  

دارة مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية فى النقاط إنجازه من قبل إجمال ما تم إيمكن 
  -األتية:

لتالفي   ةمراجعة وتعديل نموذج عقود المشروعات البحثية مع المستشار القانوني للجامعتم  -1
جميع المالحظات القانوية والمالية على النموذج القديم ، وتم التقدم بطلب إلعتماد النموذج 

 ، وتم اإلعتماد. 28/10/2019المعدل بتاريخ 
  لسادة محكمى المشروعات التنافسيةتم حصر وإعداد وتجهيز المستحقات المالية المتاخرة ل -2

جنيه ، وتم التقدم بطلب لصرف  38,200) وقدرها 2019 – 2018(المرحلة السابعة ( 
 ، وتم الصرف. 28/10/2019هذه المستحقات بتاريخ 

تم حصر وإعداد وتجهيز المستحقات المالية المتاخرة للسادة محكمى مشروعات شباب  -3
جنيه ، وتم التقدم بطلب  21,200) وقدرها 2017 – 2016الباحثين (المرحلة الثالثة (

 ، وتم الصرف. 28/10/2019لصرف هذه المستحقات بتاريخ 
تم تجهيز العقود الخاصة بتعاقدات السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بالمشروعات  -4

ث ) ، كما تم تجهيز تعهد ملحق بالعقد يلزم الباح2018/2019التنافسية بمرحلتها السابعة ( 
والتي  ةبالجامع ةالرئيسي للمشروع بنشر مخرجات المشروع طبقا لقواعد النشر المتبع

 ة، كما تم إلزام الباحث الرئيسى بكتابة جملة شكر للجامع ةتخدم التصنيف الدولي للجامع
دم بطلب قعلى دعمها المالي للمشروع في االبحاث الخاصة بمخرجات المشروع ، وتم الت

 . 28/10/2019لتعاقد بتاريخ للبدأ في إجراءات ا
) من قيمة التمويل الخاص %40تم حصر قيمة المبلغ الخاص بصرف الدفعة االولى (  -5

دم قجنية. وتم الت 430000) وقدره 2019-2018بالمشروعات التنافسية بمرحلتها السابعة (
 . 28/10/2019بطلب لتوفير هذا المبلغ بتاريخ 

مشروع تنافسي (المرحلة  22تم التعاقد مع عدد  2020و يناير 2019خالل شهري ديسمبر  -6
مشروعات وجاري الصرف لباقي المشروعات  10) وتم صرف الدفعة االولى لعدد ةالسابع

نظرا لتعطل االجراءات الخاصة بتوريد المهمات والمستلزمات نظرا للظروف التي تمر 
 بها البالد.   

لمشروعات على الموقع الرئيسى صفحة إلكترونية لمكتب دعم وتمويل اتم عمل تصور ل -7
وتم التواصل  لجامعة وذلك لسهولة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعةل

إلنشاء هذه الصفحة ، وتم أنشاء  15/12/2019بتاريخ  مع مدير البوابة اإلليكترونية
 الصفحة وفي إنتظار التدريب على إدخال البيانات عليها. 
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تم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والذين لهم مشروعات معلقة بجميع انواعها ( قومية  -8
 شباب باحثين) ودراسة حالة كل مشروع وبناء على ذلك: –تنافسية  –شراكة مؤسسية  –
  مشروع وتم عمل حصر بالدفعة الثالثة  16تمت مراجعة التقارير النهائية واألبحاث لعدد

جنيه ، وتم التقدم بطلب لصرف هذه  159000جمالي مبلغ وقدره المستحقة للباحثين با
 وتم الصرف. 28/1/2020الدفعة بتاريخ 

 من المستشار القانوني للجامعة  إلعادة التعاقد مع اعضاء  ةتم تجهيز ملحق تعاقد ومراجعت
هيئة التدريس الباحثين الرئيسيين لبعض المشروعات العالقة الممولة من مكتب دعم وتمويل 
المشروعات ممن ثبت جديتهم في إستكمال المشروعات بناءا على تقييم التقارير الفنية 
المقدمة منهم ، وتم التقدم بطلب للموافقة على إعادة التعاقد وصرف الدفعة الثانية فقط مع 

، وتمت الموافقة وتم  28/1/2020تنازل الباحث الرئيسي عن صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 
 مشاريع. 3مشروعات ، وجاري أستكمال الموافقات لعدد  5لعدد  إعادة التعاقد

  مشاريع وتم عمل حصر بالدفعة الثالثة  5تمت مراجعة التقارير النهائية واألبحاث لعدد
جنيه ، وتم التقدم بطلب لصرف هذه الدفعة  53000المستحقة للباحثين باجمالي مبلغ وقدره 

 ، وتم الصرف. 8/3/2020بتاريخ 
  مشاريع لعمل حصر بقيمة الدفعة الثالثة 5مراجعة التقارير النهائية واالبحاث لعدد جاري. 
  مشاريع وفي إنتظار موافقة نشر االبحاث لتجهيز قيمة  7تم مراجعة التقرير النهائي لعدد

  .الدفعة الثالثة
 جاري التواصل وفحص باقي المشروعات المعلقة. 
وعات البحثية والتنافسية" بكلية الزراعة وحاضر تم عقد ورشة عمل بعنوان " إعداد المشر -9

فيها ا.م.د. شريف رجب العريض نائب مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات بتاريخ 
10/3/2020. 

  .جاري االن تجهيز االعالن عن دعم مرحلة جديدة من المشروعات البحثية -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

584 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

585 
 

  
  
 

)2020- 2019( مكتب المعامل و األجهزةمكتب  نجازاتإ  
 

  بالمكتب ةالخاص ةلكترونياإل ةما يتعلق بعمل المنظومفي
 

الجديدة الخاصة فعليا بعد إطالق المرحلة األولى  ةلكترونيتم تدشين و تشغيل المنظومة اال
للتشغيل و التى شملت عدد تسع كليات و معاهد و الذى يعد إطالقها من اهم إنجازات العمل 

  .بالمكتب
  -:ةالجديد ةلكترونياال ةالمميزات العامة للمنظوم

يسهل بناء قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع األجهزة البحثية بالجامعة األمر الذى  )1
الحصول على المعلومات فى أى وقت كما يمكن تحديث قاعدة البيانات تلك  كلما 

 إستدعى األمر.
متابعة حسابات جميع المعامل بصفة  هم رقمى للدفع الموحد مما يسهل معإنشاء نظا )2

دورية و دقيقة مما يوفر أرضية صلبة تعزز قرارات التطوير و الصيانة الالزمة 
 للمعامل و األجهزة.

لبرنامج الجديد ليس مجرد أداة لتصفح قاعدة البيانات و الدفع الموحد فحسب بل يتميز ا )3
 ايضا و ألول مرة بالتالى:

  إمكانية طلب الصيانة و رفع الكفأة لألجهزة و المعامل الكترونيا عبر النافذة الخاصة
 بذلك.

  و  عالن على الموقع و خاصة اإلعالن عن الدورت التدريبيةاإمكانية رفع أى
 المعامل المتميزة مما يحقق اإلنتشار السريع لإلعالن فى زمن قياسي.

  -اإلحصائية الخاصه بالمرحله األولى من التشغيل:
  .9عدد الكليات و المعاهد التى شملتها تلك المرحلة  )1
 .7عدد الكليات والمعاهد التى قامت بالفعل بالتسجيل على البرنامج  )2
معامل 10وحدات ذات طابع خاص و  5معمل (عدد  15عدد المعامل المسجلة بالفعل  )3

 بحثية). 
 جهاز. 60التى تم تسجيلها بالفعل ما يقرب من  ةعدد األجهز )4
خدمة علمية مع العلم  148عدد الخدمات العلمية المسجلة و التى تؤديها تلك األجهزة هو  )5

تؤدى تلك  ) للباحثين ألن األجهزة التى54ان هناك بعض الخدمات العلمية تقدم مجانا (
 ) نظير مقابل مادى.94الخدمات تتبع المعامل البحثية و الباقى (

 الثانية من تسجيل األجهزه لتشمل باقى كليات ةجارى األن اإلستعداد إلنطالق المرحل )6
  الجامعة.
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 وتوضح الرسوم التوضيح التالية تلك االرقام.
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  ةالعلمي ةلتطوير األجهز ةا يتعلق بأعمال اللجنة الدائمفيم
  

إجتمعت اللجنة المركزية لبحث تطوير الوحدات الخاصة و األجهزة العلمية بجامعة بنى سويف 
) و قد  A(  ةمن الفئ ةلبحث و متابعة حالة األجهزه العلمي 19/5/2020فى يوم الثالثاء الموافق 

و  ةمل المركزى بكلية الصيدلبتطوير العمل بالمع  ةو الخاص ةناقشت اللجنة المقترحات المقدم
خاصة جهاز الرنين النووى المغناطيسي و كذا تطوير العمل بمركز التحاليل الدقيقه بكلية 

بسبب جائحة  شىءو إن تعطلت بعض ال عداد لخطط التطويرتلكالعلوم. و جارى األن اال
  فيروس كورونا المستجد.
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  )2020-2019( مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية نجازاتإ
  

 الفاعليات التى شارك فيها المكتب فى العام المنصرم 
                

- :شارك فيها مكتب التعاون الدولى  على النحو التالى نظمها او تعدد الفاعليات التى   
  التاريخ

  
  مالحظات  الفاعلية

  المنتدى الفلندى المصرى  8/9/2019
  للتعليم العالي

بحضور مكتب التعاون  جامعة بنى سويف تمثيل
  الدولي والعالقات الخارجية

 
ندوة للسفارة البريطانية   م13/10/2019

للتعرف علي المنح الدراسية 
المختلفة التي تقدمها عن 
طريق "برنامج تشيفنج" بقاعة 

بالمبني اإلداري السيمنار 
  للجامعة

  

 
  أ. نيفين شرف  -
   مشارك 100بمشاركة  -

تعليم صناعي
تجارة
صيدلة
اداب
حاسبات ومعلومات
الزراعه
هندسه
ترجمه
علوم
تربية
سياسه واقتصاد
تمريض
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ندوة تعريفية  للمركز الثقافي   م23/10/2019
البريطاني للتعريف بمسابقة 

 "FameLab": مختبرالشهرة
  بقاعة السيمنار بكلية العلوم

  

  
 مايكل مجدي -
  مشارك 150بمشاركة  -

ورشة عمل معتمدة من الهيئة   م18/12/2019
األلمانية للتبادل العلمي 
للتدريب علي نظم األمتحانات 
الجامعية وبنوك األسئلة 

  الرقمية بعنوان
University Exams and 
Digital Question 

Banks  

  
 أ. د. رشا شرف - 
  متدرب  أعضاء هيئه التدريس 25بمشاركة  -

مشاركة جامعة بني سويف   م8/10/2019
بحضور مكتب التعاون الدولي 
والعالقات الخارجية في لقاء 
مفوضية ساوث كارولينا 

  للزراعة والمناخ
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  م21/10/2019
  

مشاركة جامعة بني سويف 
ممثال بمكتب التعاون الدولي 
والعالقات الخارجية  في 
الفعاليات الثقافية الفرنسية 
المصرية و (منتدى ومعرض 

Choose France(  

  
  م27/10/2019

  
لقاء مع د.محمد مصطفي 
 ةمدرس بقسم التركيبات الثابت
بكلية طب األسنان لترتيب 

عمل إتفاقية تعاون بين جامعة 
بني سويف 

    Huddersfieldوجامعة
    بالمملكة المتحدة

مشاركة جامعة بني سويف     م1/11/2019
بحضورمكتب التعاون الدولي 
والعالقات الخارجية في فعالية 
 المركز الثقافي البريطاني.  

Science Café 
Innovation and 

Heritage 
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   11/2/2020  
  

مشاركة جامعة بني سويف 
ممثلة بمكتب التعاون الدولي 
والعالقات الخارجية في فعالية 

  الهيئة األلمانية للتبادل العلمي
The Underrated 
Climate Change 

وبحث سبل زيادة التعاون بين 
  الهيئة وجامعاتنا الموقرة

  
   31 /1 /2020  
  

عالن والتعريف بالمنح اال
والتركيزعلى ميعاد ة الدولي

  نتهاء""البدء" و"اال

 منح الحكومة الفنلندية 
 منح أ.د محفوظ قاسم للصيادلة 

منحة هيئة فولبرايت لتدريب أعضاء هيئة 
 JFDPالتدريس 

-2019برنامج المبادرة المصرية اليابانية 
  م2020
  ةالفولبرايت األمريكي ةيئمنح ه
  ةمشرف -نيوتن منح 

منح قصيرة األجل من الهيئة األلمانية للتبادل 
 GERSSالعلمي 

Study in Germany 2021-2020 
Fully funded Master &PhD  

ندوه عن رؤية وزارة التعليم  2/3/2020
العالى لتدويل العملية التعليمية 

  فى مصر 

العالقات الدولية بوزارة التعليم العالى 
  باألشتراك مع هيئه الفولبرايت األمريكية 

19/3/2020  Online Sessions:  
للمنح المقدمة من هيئه  

  الفولبرايت األمريكية

دعوه من األستاذ أسر مديربرامج المنح هيئه 
الفولبرايت األمريكية على الصفحه الهيئه 

  األلكترونية
27/3/2020   Online Sessions:  

لنشر الوعى لوسائل الدعم  
لتقديم طلبات المنح على 
وسائل التواصل األجتماعى 

د/ ماجى نصيف مديرة هيئه الفولبرايت 
  األمريكية
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وصفحه هيئه الفولبرايت 
  األلكترونية

2/4/2020 Sharing AAU Survey-
African Universities'' 
Response to the 
Corona Virus 
Outbreak 

Association of Africans Universities 

15/4/2020  Online Sessions:  
The Humanities at a 
Time of Crisis  

Digital Dialogue - FULBRIGT 

نشرة برامج  عالن عناال 16/4/2020
التمويل  لبرامج منًحا دراسية 
و تمويال لزيارات قصيرة إلى 
فرنسا لطالب الماجستير 
والدكتوراه و الباحثين ما بعد 
الدكتوراه.   لتشجيع الطالب 
على إكمال أبحاثهم وإقامة 
شراكة مع الباحثين والخبراء 

  .الفرنسيين

Coopération Scientifique et 
Technologique Ambassade de 
France en République Arabe 
d'Egypte  
Institut  Français D'égypteAu Caire 

22/4/2020  Online Sessions: 
Fulbright Alumni 
Dialogue  

Digital Dialogue- FULBRIGT 

عالن عن برنامج اال  5/2020/ 3
  "أمحوتب"
– سفارة فرنسا في مصر 
المعهد الفرنسي  

أكاديمية و  (IFE)بمصر
البحث العلمي 

لسابعة الدعوة ا والتكنولوجيا
عشرة لتلقي طلبات التقدم 
الخاصة بالشراكة العلمية 

 .أمحوتب –الفرنسية المصرية 

Coopération Scientifique et 
Technologique Ambassade de 
France en République Arabe 
d'Egypte Institut  Français D'égypte 
Au  Caire 

12 /5/2020 Webinar: 
Teams Tools for 
Remote Teaching: a 
response to COVID 19 
disruptions  

Association of Africans Universities 
North Africa Regional Office 

14/5 /2020 Announcing: 
Newton Mosharafa 

British Embassy Cairo Newton 
Mosharafa Programme  
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invites proposals for 
short-term projects 
addressing the health, 
social, economic, 
cultural and 
environmental impacts 
of the COVID-19 
outbreak in Low and 
Middle Income 
Countries. 

15/5 /2020   Webinar: 
AAU Emergency 
Webinar to know the 
North Africa 
Experience 

Association of Africans Universities 
North Africa Regional Office 

4/6/2020  Resister on the Special 
Workshops: 
Digital Transformation 
in Higher Education 
18/6/2020 
How to strengthen the 
Employability of 
Egyptian Graduates 
13/7/2020 

Ministry of Higher Education  & 
DAAD Kairo AKademie 

            

2020 ويونيخالل                         

البرنامج رئيس الجامعة األستاذ الدكتور/ منصور حسن  خطاب نوايا مع  شركاء "  ةوقع سياد
منظمة العمل الدولية (الممثل تحالف مشترك بين كالً من المهارى لتحقيق اإلزدهار"  وهو 

مؤسسات البشرية واالجتماعية والرئيسى) والمجلس الثقافى البريطانى ومؤسسة األلفى للتنمية 
التعليم العالى فى المملكة المتحدة. يهدف هذا البرنامج  إلى رفع كفاءة الجامعات الحكومية 

  المصرية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
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من خالل  على التعاون الدولى معهات جامعة بنى سويف ت  األجنبية التعليمية التى  حرصالسفارات والهيئا
   2020-6-03إلى   2019  -7- 1 من ةالفتر فى  المكتب
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  متابعة شئون المبتعثينمكتب  انجازات
  

  -) فى االتى:2020-2019فى العام المنصرم ( متابعة شئون المبتعثينانجازات مكتب  تمثلت
  
قامة يوم تعريفي بكلية الطب البشري تحت عنوان: " الخطة الزمنية العالنات االدارة إ -1

  .2019يناير  22وذلك يوم  2018/2019العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثات للعام 
  الفئة المستهدفة: جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  بكلية الطب البشري.

ة يوم تعريفي بكلية الطب البشري تحت عنوان: " الخطة الزمنية العالنات االدارة قامإ -2
  .2019مارس  2وذلك يوم  2018/2019العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثاات للعام 

الفئة المستهدفة: جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم االمراض الباطنة كلية 
  شري.الطب الب

قامة يوم تعريفي بكلية الحاسبات والمعلومات تحت عنوان: " الخطة الزمنية العالنات إ -3
مارس  12. وذلك يوم 2018/2019االدارة العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثات للعام 

الفئة المستهدفة: السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية حاسبات . 2019
  مات.ومعلو

والمقام في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات لطالب  Light up the darkالمشاركة في  -4
لشرح أهم البعثات الحكومية  2019مارس  20جامعة بني سويف وذلك يوم االربعاء الموافق 

المتاحة لطالب المرحلة الجامعية للسفر والتدريب لفصل دراسي في الجامعات االجنبية 
الفئة المستهدفة: طالب الكليات المختلفة في جامعة بني سويف خاصة طالب الفرق . المختلفة
  النهائية.

قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي إ -5
: السادة أعضاء ةالفئة المستهدف بكلية الطب البشري. 2019أبريل  30وذلك يوم  2019/2020

  .US aidهيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري الراغبيين للتقدم في 
قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي إ -6

الهيئة الفئة المستهدفه: السادة أعضاء هيئة التدريس و.  2019مايو  5وذلك يوم  2019/2020
المعاونة بكليات شرق النيل (معهد المسنين/ كلية التمريض/ كلية التربية الرياضية / كلية العالج 

  .US aidالطبيعي/ كلية الهندسة / كليه االلسن)  الراغبيين للتقدم في 
قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي إ -7

: السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة ةالفئة المستهدف. 2019مايو  12وذلك يوم  2019/2020
/ كلية  ةالمعاونة بكليات شرق النيل (الحاسبات ومعلومات/ كلية التربية للطفوله المبكر

  .US aidالدراسات المتقدمة )  الراغبيين للتقدم في 
بادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمإ -8

  .2019مايو  12وذلك يوم  2019/2020
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وذلك في رحاب  ة: السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات العمليةالفئة المستهدف
  .USaidالراغبيين للتقدم في   2019كلية الطب البيطري يونيو 

يس ومعاونيهم الراغبين للتقدم العالن االدارة العامة للبعثات متابعة السادة أعضاء هيئة التدر -9
  .2018في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 

متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الراغبين للتقدم العالن االدارة العامة  - 10
وذلك في 2019/2020للبعثات والخاصه بمبادرة وزارة التعليم العالي للمهنيين للعام الجامعي 

  .2019سبتمبر  -2019الفترة من يوليو 
قامه يوم تعريفي للعالن الرابع لبرنامج مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا إ - 11

 Teamlink 2020مايو  20وذلك يوم الثالثاء الموافق 2020/2021للمهنيين للعام الدراسي 
meeting zoom ة.بالجامع ةوذلك للكليات العملي  

للبعثات وذلك  ةالعام ةتمثيل جامعه بني سويف في حضور ورشة عمل التابع لالدار - 12
 فى وذلك  2020/2021للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي 

: ممثلي الجامعات والوزرات ةالفئة المستهدف البحث العلمي. ةبأكاديمي ةوالمقام 2020فبراير 
وذلك بتقديم الشرح المفصل لخطوات . US aidتلفه وكذلك المؤسسات الراغبه للتقدم في المخ

  .التقدم لهذا النوع من المنح
عالن الرابع لبرنامج مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا يوم تعريفي لال ةقامإ - 13

 Teamlink 2020يو ما 19وذلك يوم الثالثاء الموافق 2020/2021للمهنيين للعام الدراسي 
meeting zoom ة.وذلك للكليات النظرية بالجامع  
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  )2020- 2019( ربط البحوث بالصناعةمكتب  نجازات إ
  

   بالمكتباالعالن والتعريف  
  54من المصانع والشركات بكوم أبو راضى وعدد  58لعدد  المكتبتم ارسال بروشور 

  مصنع وشركة بمنطقة بياض العرب
  لمصانع والشركاتل التقارير الفنية

  جنيه للتقرير و باجمالى  2000من التقارير الفنية للمصانع بقيمة   7عدد  المكتبقدم
  جنيها مصريا وتفصيلها كالتالى" 14000

  تقارير فنية عن استهالك السوالر  
 شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة .1
 شركة السعداء جروب للتشييد والبناء  .2
 شركة تريدرز لالستيراد والتصدير .3
 شركات يوتيلكو للهندسة والمقاوالت والتوريدات .4
 تقارير فنية عن فحص واختبار الغاليات 

 مصنع فيدميكس ايجيبت لصناعة األعالف .1
 لالعالفشركة الفارس  .2
 مصنع الهندسية للورق .3

  المحافظة   التعاون مع
 –مبادرة "بنى سويف عاصمة خضراء" بالتعاون مع محافظة بنى سويف جارى استكمال  

ابرامها فى التفاوض على بنودها و  استكمالفى الفترة الماضية  والتى منعت جائحة كرونا
   .لهالمخطط الوقت 
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  )2020- 2019( دعم االبتكار وبراءات االختراعمكتب  نجازاتإ
  TICOومكتب ال 

  TISC دعم االبتكار و الملكية الفكريةفيما يخص  قطاع 
بنى سويف من المكاتب المعتمدة  ةجامعبادراج مكتب دعم االبتكار و الملكية الفكرية تم  )1

  .WIPO للملكية الفكرية ةالعالمي ةبالمنظم
من خالل التعليم  "الدورة العامة للملكية الفكرية" تحت عنوان دورة 2اإلعالن عن عدد  )2

بالمنظمه العالميه للملكية  DL101AEG19S2  &DL101AEG20S1عن بعد 
  WIPOالفكرية 

على والمكتب  ةصفح ونشرها على  سنعبر تقنية الفيدوكونفر عمل  ةورش عقدتم   )3
 مواقع التواصل االجتماعي.

  EGYPOلمكتب الرئيسى با مارسشهر  ذمنبراءات االختراع  تم ايقاف طلبات ايداع )4
الرد على الفاحصين الفنيين ودفع مع استمرار  ةالراهنحائحة كرونا نظراً للظروف 

 .الرسوم السنوية ورسوم الفحص
االختراع , ويوضح الشكل التالى كل البيانات الخاصة بطلبات االيداع الجديدة وبراءات 

  على هذا القطاع. واجمالى الدعم السنوى
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  GICO المنح والدعم الدوليفيما يخص قطاع 
 

و  ةللنباتات الطبي ةتكنولوجي ةجميع متطلبات التقديم لمشروع حاضن ةو مراجع ةتم كتاب )1
 28/1/2019الي  2019/ 15/1العمل و ذلك خالل الفتره من  ةو اعداد خط ةالعطري

و انتاج  ةالبحثي ة) لتحديد سبل الدعم للعمليةالصيدل ةمشروع بحثي  (كلي 2عدد  ةدراستم  )2
 . 2019فى ديسمبر  نموذج اولي و تسجيل براءه اختراع 

و تلك  ة(نواه) للبحث في سبل التعاون بين الجامع ةارسال خطابات للجهات المحليتم   )3
 للطالب و الباحثين.  ةو معملي ةالمؤسسات من اجل تقديم خدمات بحثي

 الموضحة بالشكل التالى.  ةو المشاريع البحثي ةاالعالن و تقديم الدعم للمنح الدراسيتم  )4

 
عبر من خالل التواصل  باحث/طالب 29تم تقديم الدعم لعدد اجمالي حيث   )5

و ذلك علي  ,مقر المكتب –الهاتف  –التواصل االجتماعي  ةصفح –البريدااللكتروني 
  -:النحو التالي
 باحث) - ب طال 9( ةالمناسب ةتحديد المنح.  
 باحث) - طالب  16( ةالمساعده في تحضير متطلبات المنح.  
 باحث) –ب الط 4المتطلبات و التعديل ( ةمراجع.  

  TTOفيما يخص قطاع نقل التكنولوجيا 
  ةو محلي ةمعارض دوليالمشاركة  فى 

الدولى الذى تنظمة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  ةاالشتراك بمعرض القاهرتم  .1
ASRT ةبستة أفكار تكنولوجي. 
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تكريم الفائزين في مسابقة دعم االبتكارات لذوى االحتياجات الخاصة أثناء مشاركة تم   .2
  جامعة بني سويف في معرض االبتكار. وفد

  اعن فيروس كورون ةوعيالت
و  ةرونا من خالل االرشادات المطبوعومن فيروس ك ةاالعالن عن طرق الوقايتم   .1

 .الفيديوهات المرئية
االعالن عن العديد من ورش العمل لمختلف المؤسسات التى تتناول تأثير فيروس تم   .2

تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة واالقتصاد العالمى  ةكورونا على صناع
 .والمحلى

  ةنماذج اوليانتاج 
  . متحرك نىو حوض غسيل يدوى الكترو ةتعقييم الكتروني ةتنفيذ بوابتم   .1
تطبيق (دواك عندنا) للهاتف المحمول اندرويد لربط العديد من  ةتنفيذ واتاحتم   .2

  .العالج ةواالستفسار عن اتاح ةاالدويدليات بالمواطنين لسهولة طلب الصي
تنفيذ اول نموذج لميكنة مكتب التايكو بنى سويف مع تايكو اكاديمية البحث العلمى تم    .3

وفى انتظار التعديالت الستكمال التطبيق وامكانية تعميمه على شبكة مكاتب التايكو 
  ةبجميع الجامعات والمراكز البحثي

  واالعالنات ندواتالعمل و الورش 
 Innov Egypt من برنامج بناء القدرات للجامعات 13التَّسجيل للدورة  االعالن عنتم  .1

 . 2019صيف 
يركز على  والذى اثون االبتكار األول في أفريقيا االعالن عن أفريكاثون وهو مارتم   .2

تمكين الشباب من االبتكار والخروج بأفكار تكنولوجية لتحسين نوعية الحياة في 
  . INTERNSHIP in Nokia Bell labsأفريقيا!

اإلعالن عن عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج تم  .3
 2019نوفمبر  18وذلك للعام السابع على التوالى اعتباراً من  2019/2020للعام المالى 

  .2019ديسمبر  20وحتى 
  ".للشركات الناشئة والمتوسطة والفرص ةالتحديات الرقمي"عمل بعنوان  ةتنفيذ ورشتم  .4
  .  Huawei ICT Competitionاالعالن عن مسابقة تم   .5
    Tropical Medicine Community Health البرنامج التدريبيىعن  االعالن تم  .6

Care and Research   تايالند فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى و فى
  . التكنولوجيا

  .تبتكر للموسم الثالث ةالقاهراالعالن عن برنامج تم  .7
  .االعالن عن العمل التطوعى للطالب بإسم (سفراء مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا)تم  .8
 10االعالن عن ورشة عمل مبسطة لمكونات القمر الصناعي موجهة لالعمار من تم  .9

 .ب تايكو وكالة الفضاء المصريعام لمكت 17الي 
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  مكتب التدريب وتنظيم المؤتمراتإنجازات 
  

تتعد االنشطة والفاعليات التى تتم بين اروقة وجنبات جامعة بنى سويف و يشرف على تنظيمها  
- 2019بتلك االنشطة عن العام المنصرم  ملخصوهذا  مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات

2020.  
 تقرير إحصائي سنوي     جهة االنعقاد

 1/7/2019خالل الفترة من  لحصاد أنشطة وفعاليات جامعة بني سويف

30/6/2020وحتى   
 

  2  إلدارة العامة لرعاية الشبابا )1

اإلدارة العامة للسالمة والصحة  )2
  المهنية

4  

  1  إدارة المدن الجامعية )3

  7  جامعة بني سويف )4

  6  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة )5

  12  كلية اآلداب )6

  11  كلية اإلعالم )7

  1  كلية األلسن )8

  6  كلية التجارة )9

  4  كلية التربية )10

  1  كلية التربية الرياضية )11

  4  كلية التربية للطفولة المبكرة )12

  20  كلية التمريض )13

  3  كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي )14

  22  كلية الخدمة االجتماعية التنموية )15

  6  للعلوم المتقدمةكلية الدراسات العليا  )16

كلية الزراعة البيئية والتنمية  )17
  الحيوية

3  

  45  كلية السياحة والفنادق )18

  14  كلية السياسة واالقتصاد )19

  3  كلية الصيدلة )20

  34  كلية الطب البشري )21
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  9  الطب البيطريكلية  )22

  3  كلية العالج الطبيعي )23

  19  كلية العلوم )24

  2 كلية الهندسة )25

  3  األسنانكلية طب  )26

  1  كلية علوم األرض )27

كلية علوم المالحة وتكنولوجيا  )28
  الفضاء

1  

  6  كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة )29

  1  المدن الجامعية )30

  3  المركز الجامعي للتطوير المهني )31

  1  مركز تطوير التعليم واالمتحانات )32

مركز تطوير وسائل المحافظة على  )33
  البيئة

1  

  1  الموارد البشريةمركز تنمية  )34

  1  مستشفى بني سويف الجامعي )35

  1  مشروع المكتبة الرقمية )36

معهد أبحاث النباتات الطبية  )37
  والعطرية

1  

  8  معهد أبحاث وتطبيقات الليزر )38

معهد دراسات المشروعات  )39
  الصغيرة والمتوسطة

2  

  1  مكتب التصنيف الدولي )40

مكتب التعاون الدولي والعالقات  )41
  الخارجية

4  

  3  مكتب النشر الدولي )42

  1  مكتب دعم وتمويل المشروعات )43

  5  مكتب متابعة شئون المبتعثين )44

  2  مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا )45

01020304050

اإلدارة العامة لرعاية الشباب

إدارة المدن الجامعية

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كلية اإلعالم

كلية التجارة

كلية التربية الرياضية

كلية التمريض

كلية الخدمة االجتماعية التنموية

كلية الزراعة البيئية والتنمية الحيوية

كلية السياسة واالقتصاد

كلية الطب البشري

كلية العالج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية علوم األرض

كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة

المركز الجامعي للتطوير المهني

مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة

مستشفى بني سويف الجامعي

معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية

طةمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوس

مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية

مكتب دعم وتمويل المشروعات

مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا

عدد الفعاليات بكليات ومراكز 
 1/7/2019الجامعة خالل الفترة من 

30/6/2020وحتى 
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 جامعة بني سويف
  وحماية البيئة وحدة السالمة والصحة المهنية                                                                 

         
 

Sustainable 
Development  
اهداف التنمية 

المراد  المستدامة
 تحقيقها

URL  
الموقع 

  االلكتروني

Target 
Group  
الفئة 

  المستهدفة

Sector  
  القطاع

Objectives  
  االهداف

Place  
  المكان

Date  
  التاريخ

Event  
  الحدث

No/Faculty 
  الكلية

تطبيق النظم القياسية 
في السالمة والصحة 
 المهنية والنظم البيئية

www.bsu.
edu.eg 

العامليين (كادر 
كادر  –خاص 
امن  –عام 

 - ادارى
 تعاقدات)

 االدارى
وهيئة 
  التدريس

نشر ثقافة 
السالمة 
والصحة 
المهنية 

 وحماية البيئة

معهد النباتات 
  العطرية

  معهد الليزر
  كلية التمريض
  كلية طب اسنان
كلية سياسة 

 واقتصاد
حاسبات 
  ومعلومات
 كلية خدمة
  اجتماعية

  كلية هندسة

  
14/10 

  
2/12 
  

26/8,9/9
,10/9 
 
  

17/9 
 

17/9  

ندوات توعوية 
اهمية حول 

السالمة 
والصحة 
المهنية 

بالمؤسسات 
التعليمية 

 بالدولة

وحدة السالمة 
والصحة المهنية 

  وحماية البيئة
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  كلية السن
 
 

  الجامعةادارة 
 

17/9 
 
 

13/11  

العامليين بمبني    
  ادارة الجامعة

الحصول علي   االدارى
  9001االيزو 

سبتمبر   ادارة الجامعة
2019  

مشاركة ادارة 
جامعة بني 

سويف 
للحصول علي 
شهادة االيزو 

للنظم   9001
  االدارية

  

هيئة التدريس    
  والطالب 

التعليمي 
  والتدريسى

رفعي الوعي 
لدى العامليين 
بالقطاع الطبى 

لحمايتهم 
وتأمين بيئة 

  العمل

قاعة 
  المؤتمرات

حضور مؤتمر   3-4/3
بكلية التمريض 
وعرض دور 

السالمة 
والصحة 
المهنية 

واهميته في 
  القطاع الطبى
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المباني   
االنشائية 
للكليات 

والمعاهد 
والقطاعات 

 المختلفة التابعة 

لتأمين المباني  االنشائي
والقوي 
االشغالية 

 بداخلها

 – التجارة كلية
 – الحقوق كلية

 – العلوم كلية
 ذوي كلية

 االحتياجات
 كلية - الخاصة

 الخدمة
 – االجتماعية

  -  الهندسة كلية

توزيع اجهزة  
اطفاء مختلفة 

االنواع 
واالحجام طبقا 

للنشاط 
 الممارس

 

حماية العامليين  
  والطالب

لرفع الوعي   االدارى
اثناء التعامل 

اثناء الطوارئ 
  واالزمات

االدارات 
المختلفة بادارة 

  الجامعة

15/12 
22/12  
29/12 

تدريب 
العامليين علي 

اعمال 
االسعافات 

االولية بكلية 
  التمريض

حماية العامليين  
والطالب 

والمترددين 
والمنشأت 
  ومحتوياتها

لرفع الوعي   االدارى
اثناء حدوث 
الطوارئ 
  واالزمات

االدارات 
المختلفة بادارة 

جامعة بني 
  سويف

23/11 
30/11 

 

تدريب 
العامليين علي 
اعمال الحماية 

المدنية 
ومواجهة 
  الحرائق
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متابعة  
اشتراطات 
السالمة 
والصحة 

المهنية وحماية 
بالكليات البيئة 

والقطاعات 
 المختلفة

اعضاء 
اللجان 
بالكليات 

والقطاعات 
 المختلفة

 
 

لتفعيل ثقافة 
السالمة 
والصحة 
المهنية 

وحماية البيئة 
وممارستها 
علي ارض 

 الواقع

 - ادارة جامعة 
 -كلية العلوم

 –كلية الهندسة 
 –كلية االداب 
  - كلية الحقوق
 كلية التجارة

15/12 
22/12 
29/12 

اعضاء تدريب 
سالمة ال لجان

والصحة 
المهنية 
بالكليات 

والقطاعات 
المختلفة 

بمعهد  بالجامعة
السالمة 
والصحة 
  المهنية 

 



                                         

  امعة بني سويفج                                                                                
    وحماية البيئة وحدة السالمة والصحة المهنية                                     
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خالل  النجازات وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة تقييم احصائى
  2020،  2019عامى 

  

   فرد 40مستهدف      2=  فنى ) سالمة وصحة مهنية  –دورات تدريب االجهزة الوظيفية ( اخصائى عدد  – 1

  فرد. 150مستهدف      5دورات تدريب اعضاء لجان السالمة والصحة المهنية =  عدد – 2

  .فرد 60مستهدف                2دورات تدريب على اعمال الحماية المدنية =  عدد – 3

  فرد. 64مستهدف               3دورات تدريب على االسعافات االولية =  عدد -4

    فرد. 378مستهدف   12توعوية فى السالمة والصحة المهنية بالكليات = الندوات ال عدد – 5

  جهاز . 291بعدد    مكان 16تركيب اجهزة الفايرسيرش بالكليات والقطاعات المختلفة =  – 6

   اماكن   بعدد  7 تركيب اجهزة االطفاء =   -  7

    صندوق 51بعدد       اماكن 4تركيب صناديق الحريق =   -8

  .كلية 25 حمالت تطبيق االجراءات االحترازية قبل بداية العام الدراسى =  – 9

   اماكن 3المشاركة فى اعداد لجان الجودة =  -10

  اماكن 8    توزيع العالمات التحذيرية =  -11

  اماكن 9تفقد ابواب الطوارىء بالكليات =  – 12

  

  مدير وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة                                                     

  

  د/ انجى هانى جبرائيل                                                               

  



 

613 
 

  من تنمية الموارد البشرية عن الفترة التقرير الفني لمركز 

  2019 ديسمبر 31الى  9201 يوليوا 

  أوال: دورات السادة أعضاء هيئة التدريس:

) مدرب من 26( عدد) دورة تدريبية، كما قام بالتدريب 32قام المركز بتنفيذ عدد (
) خبير ، وقد بلغ عدد المتدربين المسجلين 1أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد(

  ) متدرب.109) متدرب وعدد المتدربين المجاني(1016بفوري (

  وفيما يلي بيان تفصيلي بالدورات التي تم عقدها خالل تلك الفترة:

  9201 يوليودورات شهر 

  العدد  التاريخ  اسم الدورة
  18  2/7/2019-1  مهارات االتصال ( مقر القاهرة)

  مجاني 4  52  4/7/2019-3  آداب وسلوك المهنة
  مجاني3  27  8/7/2019-7  نظم االمتحانات

  51  10/7/2019-9  النزاهة و الشفافية
  مجاني4  43  15/7/2019-14  الجوانب المالية والقانونية

  مجاني4  44  22/7/2019-21  ادارة الفريق البحثي
  مجاني3  37  29/7/2019-28  أخالقيات البحث العلمي

  مجاني 4  29  1/8/2019-31/7  معايير الجودة
  

  9201 اغسطسدورات شهر 

  العدد  التاريخ  اسم الدورة
  مجاني 5  43  5/8/2019-4  مهارات االتصال

  25  7/8/2019-6  النزاهة و الشفافية
  مجاني7  37  21/8/2019-20  االدارة الجامعية

  

  9201 سبتمبردورات شهر 

  العدد  التاريخ  اسم الدورة
  مجاني 6  40  9/9/2019-8  اعداد المشروعات التنافسية

  مجاني 5  29  11/9/2019-10  نظم الساعات المعتمدة
  مجاني 4  27  16/9/2019-15  معايير الجودة

  37  18/9/2019-17  النزاهة و الشفافية
  مجاني 5  33  23/9/2019-22  مهارات االتصال
  مجاني 5  20  25/9/2019-4  االدارة الجامعية
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  9201 اكتوبردورات شهر 

  العدد  التاريخ  اسم الدورة
  مجاني 5  22  10/10/2019-9  اخالقيات البحث العلمي
  مجاني 4  21  16/10/2019-15  نظم الساعات المعتمدة

  مجاني5  22  23/10/2019-22  تنظيم المؤتمرات
  38  30/10/2019-29  النزاهة و الشفافية

  

  9201 نوفمبردورات شهر 

  العدد  التاريخ  اسم الدورة
  مجاني 1  16  6/11/2019-5  التخطيط االستراتيجي

  1  13/11/2019-12  مهارات التدريس الفعال
  مجاني5  16  20/11/2019-19  نظم االمتحانات و تقويم الطالب

  مجاني 4  29  27/11/2019-26  النشر الدولي للبحوث العلمية
  

  9201 ديسمبرشهر 

  العدد  التاريخ  اسم الدورة
  25  4/12/2019-3  النزاهة و الشفافية

  مجاني 3  24  11/12/2019-10  مهارات العرض الفعال
  مجاني 5  28  17/12/2019-16  نظم الساعات المعتمدة

  مجاني7  42  24/12/2019-23  الجوانب المالية والقانونية
  مجاني 6  33  26/12/2019-25  ادارة الفريق البحثي
  مجاني 5  52  30/12/2019-29  آداب وسلوك المهنة
-31/12/2019  النزاهة و الشفافية

1/1/2020  
55  

  

  ثانيا: دورات السادة االداريين:

  تم عقد عدد أربعة دورات خاصة بالسادة االداريين وهي كاآلتي:

 دورة اعداد القيادات الجامعية للسادة المديرين -1
 اعداد القيادات الجامعية للسادة مساعدي المديريندورة  -2
 آليات تطبيق الجودةدورة  -3
  االجهزة الوظيفية للسالمة والصحة المهنيةدورة  -4

  مدير المركز                                                                             

  

 د/ جمال عبد المطلب ا.


